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Hradec Králové 4 4 11 8 6 24 9 1 2 69

Karlovy Vary 3 0 3 3 6 4 1 0 3 23

Liberec 1 2 4 5 3 7 2 2 8 34

Olomouc 3 3 2 5 9 7 4 3 3 39

Ostrava 2 10 5 7 16 21 12 1 11 85

Pardubice 0 4 5 4 3 8 4 0 5 33

Plzeň 1 5 10 1 4 5 3 0 3 32

Praha 11 25 20 13 54 47 25 9 25 229

Celkový součet 25 53 60 46 101 123 60 16 60 544
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č. oblast vzkazy (dotazníkový průzkum ČKAIT 2019) téma

1 Hradec 
Králové

Časopis Stavebnictví pro ostatní profese (elektro, topení) bych nahradil volbou jiných 
odborných periodik !

časopisy

2 Hradec 
Králové

Časopis Stavebnictví prosím posílejte elektronicky v pdf do mailu. Je to zbytečné 
zatěžování životního prostředí tisknout časopis na kvalitní papír.

časopisy

3 Hradec 
Králové

Místo časopisu Stavebnictví dostávat odborný časopis např. Topenářství, instalace. Využiji 
více v profesi. Vytvořte ceníky stavebních prací - např. URS z nás chce doslova stáhnout 
kůži - jejich cena za ceníky je příšerná. Jistě že nemusí být zdarma.

časopisy

4 Hradec 
Králové

Zasílání časopisu Stavebnictví každý měsíc je pro mě zcela mrhání penězi. Myslím, že 
většina autorizovaných osob se zajímá o dění ve svém oboru autorizace. Bylo by fajn, aby 
např. pro obor Technika prostředí staveb byla možnost odebírat "Vytápění, větrání, 
instalace" místo Stavebnictví. Takovéto řešení by jistě ocenila většina profesantů. Je 
škoda, že v dotazníku není otázka na toto téma.

časopisy

5 Karlovy 
Vary

Návrh, časopis Stavebnictví vůbec nevyužívám, jsem elektrikář, posílejte elektrooborům 
například časopis typu Elektro, Elektroinstalatér, Světlo apod. Všechny odebírám a 
používám.

časopisy

6 Karlovy 
Vary

Nechápu, proč dostávám tiskoviny (např. Stavebnictví), které jsou úplně mimo obor - 
technologická zařízení staveb. Vnímám to jako neúčelně vynaložené prostředky.

časopisy

7 Karlovy 
Vary

V časopisech více odborných článků zaměřených na aktuální potřeby stavitelů a 
projektantů...nyní moc omáčky a málo užitečných informací pro lidi z praxe. Děkuji.

časopisy

8 Liberec Navrhla bych zasílat časopis Stavebnictví pouze osobám, které písemně potvrdí, že o něj 
mají zájem. Případně bych navrhla posílat Stavebnictví a Zprávy a informace ČKAIT 
pouze elektronicky na e-mail.

časopisy

9 Olomouc Bylo by dobré, kdyby si AO mohla vybrat např. jiný odborný časopis než Stavebnictví, 
např. z oboru elektrotechniky.

časopisy

10 Olomouc Časopis Stavebnictví je pro obor pozemní stavby, pro vodní hospodářství je zcela 
nepoužitelný. V časopise Z+i jsou dobré informace o nových zákonech a vyhláškách.

časopisy

11 Olomouc v časopisu Stavebnictví je velmi málo článků zabývajících se profesí elektro časopisy

12 Ostrava Nevím, proč časopis Stavebnictví dostávají všechny profese, když to pro ně není žádný 
přínos. Připadá mi to jako veliké mrhání penězi. Položte si otázku: Kdyby nebyl časopis 
zdarma, kolik lidí by si jej objednalo?

časopisy

13 Ostrava Pro TPS vybrat vhodný časopis z oboru a zasílat místo  časopisu Stavebnictví. časopisy

14 Plzeň Ano. Publikace ČKAIT sleduji, ale zatím nebyla žádná z oboru vytápění a 
vzduchotechnika. Časopis Stavebnictví je sice hezký, ale mne jako projektanta TZB 
nezajímají mosty, plavební komory apod. Je to sice krásné, ale pro mne to nic nepřinese. 
Chtělo by to zasílat časopisy týkající se oboru jednotlivých projektantů.

časopisy

15 Praha Časopis stavebnictví by se mohl zabývat i dopravnimi stavbami a řešením dopravy. časopisy

16 Praha časopis Stavebnictví je opravdu jen pro stavaře, pro mne (elektro) je takřka bezcenný časopisy

17 Praha Časopisy, ročenky atd  jsou zaměřené na stavební profese. Pro techniku prostředí nic. 
Časopisy i přes několikeré výzvy dostáváme pořád tištěné. Některé přednášky v rámci 
CŽV jsou nehorázně drahé.

časopisy

18 Praha Hodně mně mrzí, že časopis stavebnictví se zabývá pouze stavařinou, ale já jsem 
elektrikář. K čemu mi to je? Proč se nevěnujete i jiným oborům, též důležitým? Např. se 
podrobně zabýváte ražbou tunelu, ale tunel není jen díra v zemi, je tam řada systémů - 
rozvody elektřiny, vody, kanalizace, osvětlení, MAR, řídící systémy, EPS, EZS ......

časopisy

19 Praha Jako projektanta vytápění mě moc nezajímají stavařské články, kterých je většina. časopisy

20 Praha Nepotřebuji časopis Stavebnictví ve schránce.
Pokud byste publikovali online více článků ze života a ideálně ze všech oborů, tak by to 
bylo rozhodně přínosnější.

časopisy

21 Praha Odborné časopisy by měly být více zaměřěny na bytovu výstavbu (rekonstrukce, řemesla, 
techniku, materiály, normy) než na mosty. tunely, přehrady atd.

časopisy

22 Praha Periodika, které rozesílá ČKAIT v papírové podobě, by mohla být více zaměřena na 
konkrétní obory. Rozesílána by pak mohla být i s menší frekvencí. Autorizovaným osobám 
by tak mohl být adresován obsah, který je zajímá, který má s jejich oborem souvislost. Je 
velký rozdíl např. mezi dopravními a pozemními stavbami, myslím si, že v dnešní 
uspěchané době není prostor číst si zajímavosti z jiného oboru, proto je na zvážení, zda je 
ekonomické vydávat periodikum a rozesílat jej všem bez ohledu na obor.

časopisy

23 Praha Přestat vydávat Z+I v tištěné verzi. časopisy

24 Praha Vadí mi, že nelze zrušit zasílání časopisu Stavebnictví. Jsme s manželem oba členy 
ČKAIT a zbytečně nám chodí domů dva časopisy (které nám vždy ucpou poštovní 
schránku...).

časopisy
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25 Praha Zasílání tiskovin, katalogů (Stavebnictví, Z+i apod.) pouze na vyžádání. časopisy

26 Hradec 
Králové

ČKAIT má být bohatým centrem odborných informací a to i v online světě a tyto informace 
by měl aktivně šířit. Zajímat se o technologické trendy v oborech, více se angažovat v 
tvorbě metodik, ukazovat špatné příklady z praxe stavební i z praxe legislativní i soudní 
apod. Posílání časopisů a jiných draze tisknutých a distribuovaných materiálů je dle mého 
názoru neúčelné pokud bych tyto informace mohl najít v Profesisu, který svým obsahem i 
zpracováním pokulhává za dobou. Organizovaní zahraničních výletů mi příjde neúčelné. 
Nerozumím tomu, proč kladete otázky, na které máte znát odpověď sami - využití centrály 
ČKAIT? využití právní poradny ČKAIT? Abych nebyl jen kritik, zjišťováním zpětné vazby 
(kterou by jste na sociálních sítích měli okamžitě) děláte krok správným směrem.

komplexní

27 Hradec 
Králové

Prezentace ČKAIT na Linkedin
Více informací o BIM, zejména pro profese. BIM se řeší hlavně pro stavaře, něco málo 
VZT. Pro profese elektro silnoproud a slaboproud neexistuje použitelný SW, který by 
reflektoval CZ zvyklosti.

komplexní

28 Hradec 
Králové

tč. mně ČKAIT  "přináší" pouze povinnost platit a účastnit se hodnocených  školení (čtení 
výr.programu apod.), přičemž sám navštěvuji potřebná,která však nejsou bodově 
hodnocena. A co mne tíží?? Další otázkou je korupce v tomto státě (např. "pravidlo "10 + 
10", nedáš?-nedostaneš...) a tzv. dotace, související se zničením podnikatelského 
prostředí ve prospěch mafiánské vrstvy, dále tlak ze strany státu na OSVČ všeobecně ("... 
parazitují...", "...všici kradnú...", FÚ, často se měnící podmínky - legislativa,...). A další a 
další... Je toho mnoho. Zajistit si práci i v tomto tzv. ekonomicky "úspěšném" období není 
jednoduché. Přeji příjemný den.

komplexní

29 Hradec 
Králové

Významně postrádám obhajobu pozice projektantů a projektových organizací v  
obchodních vztazích, obhajobu před klienty (zejména státních organizací), kteří 
protizákonně převádí mnoho svých zodpovědností na projektanty. Jedná se zejména o 
zadávání veřejných zakázek bez přesných specifikací, vyžadování víceprací, které nebyly 
v původní výzvě specifikovány, bez dodatků o nových skutečnostech, které nastaly v 
průběhu řešení a další podobné problémy. 

Stejně jako další otázky s nerovnými soutěžemi, ve kterých kvalifikované firmy nabízí 
plnohodnotné řešní proti neúplným nabídkám konkurence, která si ani nemusí uvědomit 
potřebný rozsah prací, který je skryt pod neúplným zadáním.
Potom nelze soutěžit na cenu. 

Na urovnání těchto vztahů nestačí jedna firma, která klade dotazy k zadávacím 
dokumentacím ve výběrových řízeních, případně vstupuje do předem prohraných sporů - 
tak se stane jen nepohodlnou na trhu. To je role, kterou bych například očekával od 
ČKAIT, že zaštítí svoje členy. 

Jde o rozsáhlou diskuzi o současné situaci. Možná jen nemám dostatečné informace, a 
vše probíhá a jen já o tom osobně nevím. 

Vzhledem k anonymitě dotazníku uvítám osobní kontakt.

komplexní

30 Liberec Měli bychom mít především jednotný ceník služeb, jak architekti, tak inženýři, včetně 
techniků, apod. opřený o zákon, který schválila vláda ČR. Aby nedocházelo k velmi 
odlišným cenovým nabídkám projekčních prací a dávání tzv. dumpingových cen. Bohužel 
toto citelně chybí. Měli bychom se inspirovat u lékařů, právníků apod. Kdy ceny jsou pevné 
a jednotné. Bohužel naše ceníky jsou pouze informativní a nejsou podloženy zákonem, 
natož komorou. Pak dochází právě k situacím, že jsou tak odlišné ceny. Měli by být i 
právní postihy za nedodržení, kdy např. rozdíl výsledné ceny projekčních nabízených prací 
oproti oficiálnímu ceníku bude v rozmezí max. + - 10% celkové finální částky. Bohužel 
dochází k tomu, že rozdíl ceny je klidně i 50% a více. A např. postih za toto porušení? 
Odebrání autorizace a zákaz projekční činnosti po dobu 5 let. Pak by určitě nemohlo 
docházet k tomu, co se tady celkově v projekci děje, ale i ve stavebnictví. Kdysi už jednou 
jsem toto připomínkoval na komoře v Liberci pomocí emailu a bylo mi sděleno v tomto 
duchu asi toto: "Je to prázdné plácnutí prknem o vodu a mladí si myslejí, že jsou 
nejchytřejší, když nechodí na valné hromady". Po tomto sdělení jsem ztratil naprosto 
důvěru a hlavně smysl komory. Vzhledem k tomu, že jsem OSVČ, tak se musím prvně 
nejdříve starat o výdělek, platby apod. zejména když ještě máte rodinu. Na valné hromady 
skutečně není v dnešní době čas chodit. O smlouvách a platbách investorů nám, se raději 
už ani nezminuji. Stále ale pevně věřím, že se dočkám nějaké kladné změny. 

komplexní
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31 Liberec Na jednu stranu existuje ČKAIT a členství v ní jako povinnost ze zákona, což  je dobře. A 
na druhou stranu v dodavatelské sféře obrovské procento neodbornosti, mezi dodavateli 
vyučení kuchaři a automechanici, které nikdo neřídí a nekontroluje. Těmto "dodavatelům" 
někdo z autorizovaných osob dělá "odpovědného zástupce" jen kvůli honoráři, jinak ho to 
nezajímá.  Jako projektanta mě trápí, že výsledek mnohdy vůbec neodpovídá obsahu 
projektu, který poctivě zpracovávám. Tento stav nikdo neřeší a stavebníkům to způsobuje 
značné škody. Demotivuje mě to.

komplexní

32 Olomouc Ocenil bych přístup k aktuálním zákonům a normám zdarma na webu ČKAIT, dále se více 
zaměřit na drobné stavební firmičky jako mám já a kterých je spousta a kterým exkurze do 
Belgie nijak nepomůže. Dále informace o změnách a aktualitách zkracovat na nutné 
minimum a vysvětlit krátce (např na příkladu) změnu jenž je komentována. Čtení celých 
zákonů je bohužel nad možnosti běžného stavitele.
Řada z nás využívá Youtube na shlédnutí pracovních postupů - řadu např. vychytávek pro 
drobné stavebníky s odkazem na meilu, bychom určitě shlédli, pokud by jste nám je 
zaslali.
Nám drobným stavitelům drobnosti pomohou více než rozsáhlé články o miliardových 
stavbách, ale chápu, že velkých firem je také mnoho.
Nemyslím to kriticky, jen že jste se ptali.

komplexní

33 Olomouc Pozitivní je v posledních letech pojištění, negativní je neexistence platného honorářového 
řádu projektových prací po všech těch letech činnosti komory.

komplexní

34 Olomouc Velice bych ocenil, kdyby si představitelé komory uvědomili, že je nutné přejít do další 
úrovně. Opustit zastaralý model fungování, osvojit si nové paradigma uvažování. Vytvořit 
prostředí pro maximální pomoc jejím členům. Tak abych měl špičkový servis hodný 
odpovědnosti a vážnosti oboru. Chci cítit ze strany komory podporu.  Chci, aby za mě 
řešila problémy (obzvláště, které jsou spojeny s profesí, ale na škole vám o nich neřeknou, 
ale i profesní) a já se mohl věnovat profesionálně svojí práci.  Abych uvedl příklady: 1. 
zavolám na Čkait, že mi klient nezaplatil. Nečekám nějaké teoretické rady, ale že právník 
komory sám aktivně kontaktuje dlužníka, když nepochodí, podá na něj žalobu a ještě mě 
bude zastupovat u soudu a provede maximum pro to, abych své pohledávky dostal a to za 
cenu třeba třetinovou jak u ostatních advokátů. 2. Že budu mít levnější předplatné 
profesních knih a časopisů mimo čkait  i výhodné ceny softwaru 3. Zdarma užít prostorů 
Čkait po celé ČR pro schůzky, tisk, net  4. Zdarma odborná konzultace s experty na 
jednotlivé obory… atd..  A ano, ani by mi nevadilo, kdyby to znamenalo navýšení 
členského poplatku.

komplexní

35 Ostrava ČKAIT by měla převážně intenzivně bojovat za prestiž stavařského oboru. Měla by vytvořit 
prostředí, kdy se celý proces od návrhu, přes realizaci až po užívání řídí stanovenými 
pravidly a dělá se správně. Ochrana projektantů, trestně-právně zodpovědných za dílo, se 
musí stát prioritou. Nutností je také honorářový řád. Současný stav průběhu vzniku 
projektu, a realizace díla podle něj, je zcela mimo rovinu postupu popsaného ve stavebním 
zákoně a příslušných vyhláškách. Lidově, každý si dělá co chce. Projekty jsou drahé cáry 
papíru, které nikdo nerespektuje. Projektant (statik) je zodpovědný za díla, která navrhl 
jinak. Výroky soudu nám ukázaly, že právně je zodpovědná vždy autorizovaná osoba, ať 
do jeho díla zasahuje kdo chce. AO se má údajně o to, co se s jeho dílem děje, zajímat. 
Když je to nastavené takto, tak vyzývám ČKAIT, ať vyvine enormní tlak na všechny strany 
a udělá z této profese o mnoho více, než je doposud a dá do rukou AO pravomoci!

komplexní

36 Ostrava ČKAIT dle mého názoru nabízí málo odborných publikací k současnému vývoji ve 
stavebnictví, je málo školení nebo se opakují, je dost odborných zájezdů - podle mne na 
úkor školení, které navíc jsou většinou v Praze a za nemalé peníze. ČKAIT by se více 
měla angažovat na tvorbě ceníků, např. URS..., stavebního zákona, Zákona o veřejných 
zakázkách a jiné. To vše píši z pohledu majitele malé stavební firmy, která zápasí na jedné 
straně s nedostatkem kapacit, na straně druhé snahou investorů o co nejnižší ceny a na 
straně třetí s byrokracií zadavatelů veřejných zakázek.

komplexní
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37 Ostrava Dobrý den, Komora je pro mě velice důležitým orgánem a dala mi možnost pracovat sám 
na sebe. Od roku 1994 mám autorizační razítko. Prošel jsem tudíž všemi obdobími. 
Autorizační razítko mělo v té době velice důležitou pozici, ikdyž jsem jen autor.technik. 
Nikdo si nedovolil zpochyňovat nic, kde bylo..... PD se zpracovávala v potřebném rozsahu 
a DĚLALA SE PRO ZEDNÍKA, TEN TO MÁ BEZ PROBLÉMŮ POSTAVIT.  
Bohužel asi za posledních 10 let už se dokumentace dělá jen pro úředníka, aby byl 
spokojen a mohl si udělat fajfku za něčím co splnil. A ten se chová podle toho jak se třeba 
vyspal, jakou má zrovna náladu nebo kolik má práce na stole.
Některé úřady pracují spolehlivě, většina ale jak jsem popsal.... Odevzdané dokumentace 
si vemou do ruky těsně před termínem a raději napíšou dvě stránky připomínek, aby vše 
posunuli na jindy......Spolupráce s úřady je naprosto katastrofální stav, posuzováno za 
posledních 25 let.
Možná je na vině rozsah dokumentace, který se má předkládat ....Je to hromada věcí, 
které zedník vůbec nepotřebuje a úředník na tom lpí.... Z toho asi vyplývá, že něco blbě 
je... Občané potřebují nakreslit i něco malého třeba RD nebo garáž ...a ta hromada papírů 
a tím i cena je docela vyděsí. 
PROTO SE STAVÍ NAČERNO, TADY JE TEN PROBLÉM - ROZSAH 
DOKUMENTACE , CENA A JEDNÁNÍ S ÚŘEDNÍKAM VČETNĚ DÉLKY VYŘÍZENÍ .
Vždyť dnes se déle vyřizují papíry než se postaví samotná stavba !!!
Jak z toho ven ? Dokumentaci zjednodušit u drobnějších staveb, kdysi to bylo 300m2. Dali 
jste lidem autorizační razítka - takže naprosto striktně by měl úředník respektovat, co mu 
takto autorizovaná osoba dodává - na to přece udělal u komory zkoušky. Razítko se 
státním znakem je přece nejvíc, proč nějaký úředník kontroluje tyto věci? Je to docela 
zarážející jak se chová někdo, kdo vlastně ještě ani pořádně nebyl na stavbě k lidem, co to 
třeba dělají desítky let.....

Už nějakou dobu jsem Komoru chtěl na tyto věci upozornit, ale bohužel raději se věnuju 
práci a na nějaké stěžování opravdu nemám čas ani chuť. Váš dotazník mi zrovna přišel 
vhod. 

Možná jen něco sobě z jaké pozice toto píšu. Je mi 56 let, celý život se zabývám jen 
projektováním staveb, to je asi 36 let praxe, vychoval jsem 6 vysokoškoláků, kteří dnes 
pracují úspěšně sami na sebe a udělali jsme asi 1500 projekčních akcí všeho druhu.

Opravdu věřte mi, chce to jen všechno zase zjednodušit a vrátit důležitost a důstojnost 
autorizačnímu razítku. 

děkuji, hezký den 

Lubomír Kuřidém, Lipová 365, Markvartovice, 602 571 766, lubomir.kuridem@seznam.cz

komplexní

38 Ostrava Domnívám se, že by se komora měla více zasadit o nastavení projektových cen (např. 
min. cen nebo průměrných za daný úkon). Možná jako důležitejší vnímám práci na zvýšení 
důvěrihodnosti povolání, resp. renomé, proto aby více studentů studovalo tento obor. 
Např. ukázat studentům na zákl. školách, jak obor může být zajímavý.

komplexní

39 Ostrava Chybí honorářový řád !!!!!
S tím souvisí i kvalita PD v části profesí.  Nositel zakázky v rámci optimalizace ceny u 
jednodušších staveb mnohdy řeší TZB a navazující části "vlastními silami".  :-(    Pokud se 
profesi nevěnuje a nesleduje vývoj, kazí to úroveň profesí. 
Vydávání odborných publikací i jako e-book. Knihy jsou úžasná věc, ale není je v 
kancelářích kde ukládat. 

komplexní

40 Ostrava Jsme komora jedněch z nejchytřejších lidi v republice a necháváme se drtit zákonodárci 
kteří povolení stavby znají jen z teoretické úrovně. Proč jsme odpovědní za návrh když 
nikdo nerespektuje naše názory. Dotační tituly naprosto mění selské uvažování lidi a 
otevírají prostor pro neekonomická řešení. Zavádění bimu pro dopravní stavby je poměrně 
velké tabu.

komplexní

41 Ostrava Komoru je třeba zmodernizovat. Časopisy nikoho nezajímají. Je třeba být na sociálních 
sítích, zmodernizovat Profesis, zmodernizovat web (ten je strašný), zdigitalizovat 
přihlášení ke zkouškám, dát možnost lidem diskutovat o dění v komoře, legislativě apod. 
online. Na valné hromady nikdo dneska už nejezdí, to je přežitek doby a jen to zabírá čas, 
který nikdo z nás nemá.
Dále je potřeba zkvalitnit nabídku školení, jsou opomíjeny některé obory autorizace. Je 
třeba decentralizovat místa školení z Prahy na aspoň krajská města. Kolegové si rádi 
připlatí za kvalitní školení, nemusí být vše zdarma.

komplexní

42 Ostrava Myslím si, že časopisy Stavebnictví a Z+Z jsou zbytečné. Uvítal bych vydávání
a provádění školení ke změnám ve stavebním a územním řízení 

komplexní
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43 Ostrava Více školení a seminářů na téma dopravní stavby, politika jakosti pozemních komunikací 
vedená na www.pjpk.cz, žlutý FIDIC, GMP smlouvy a totální změna, zjednodušení a 
zprofesionalizování veřejného zadávání a BIM to ještě dlouho nebude, poněvadž to nemá 
kdo na straně zadavatelů administrovat ( pokud si to nebudou muset zadavatelé opět 
tendrovat u " soukromých firem " ). Schází odbornost a profesionalita na straně zadavatelů 
v pozici státu, kraje i měst a obcí. Na straně zadavatelů nejsou v příslušných pozicích 
autorizované osoby dle našeho zákona a ze strany vedení jednotlivých institucí zadavatelů 
není ani zájem tyto osoby " vlastnit = zaměstnat " a hlavně dobře zaplatit. Zákonem potom 
můžete stanovovat co chcete, ale ve výsledkem není kvalitativní posun v čase ve výkonu 
práv zadavatelů ...

komplexní

44 Ostrava Zákony a vyhlášky v naši zemi navrhují lide mimo praxi (asi dosti často právníci) . Tito 
autoři pak podle těchto zákonů a vyhlášek nikdy nevypracovali žádnou PD, nikdy 
nepostavili (nevedli) žádnou stavbu. 
Autoři se pak v mezičase zabývají jen novelizacemi a vysvětlováním toho co vlastně chtěli 
v zákonech a vyhláškách řeknout.
Oceňuji naši komoru, že se aktivně zapojuje do připomínkování návrhů zákonů a vyhlášek. 
Návrhy naší komory nemají dle mého názoru pak dostatečnou váhu.  V legislativním 
procesu vítězí autoři návrhu (byrokrati).
Návrhy zákonů a vyhlášek nechť v počáteční fázi dělají inženýři, architekti, technici a 
stavitelé z praxe a pak teprve ať se k ním vyjadřují  právníci z ministerstev a pod.  (Obrátit 
postup)
Shora uvedené neplatí ve všech případech, ale dle mého názoru to tak dosti často bývá. 
Legislativa evropské unie je "kapitola sama pro sebe". 

komplexní

45 Pardubice 1. proč mám na každé valné hromadě a po přečtení každého čísla Z+ pocit, že komoru 
nikdo nebere vážně (honorářový řád, připomínky ke stavebnímu zákonu, přístup členů k 
ČSN, ...) a je tedy zbytečná?
2. proč je nutný zaheslovaný přístup k PROFESISu (od posledního obdrženého CD se mi 
nepodařilo do systému připojit)?

komplexní

46 Pardubice Je třeba více vyžadovat zpětnou vazbu (jako je tento dotazník) na jednotlivé činnosti pro 
optimalizaci činnosti a zjednodušit některé informace o dění (kratší články s odkazem na 
obsáhlejší verzi). Dále jsem pochytil, že papírové vydání zasílaných Z+i někteří členové 
rovnou vyhazují do koše, stejně jako Stavitele. Je proto vhodné je zasílat pouze 
elektronicky, nebo nabídnout možnost je stáhnout z webu ČKAIT a papírově zasílat pouze 
těm, co o to požádají.

komplexní

47 Pardubice Mrzí mě, kde se stavebnictví ocitlo. 
Lidem se nechce pracovat. Investoři se chovají nekorektně.Záměrně nutí projektanty 
ošizovat stavby např. v lživých objemech. Nejraději by chtěli vše ve zlatě v nereálných 
termínech za tabulku hořké čokolády. Dofám ,že jednou bude příležitost jim to vrátit i s 
úroky. Stavaři hlavu vzhůru a rozum do hrsti. Ale i tak děkuji, že se snažíte držet vlajku 
stavebnictví vzhůru, přesto že jsme tam kde jsme.

komplexní

48 Pardubice Myslím si, že ČKAIT je dobrá a potřebná organizace, která pomáhá vytvářet odborníky ve 
výstavbě a funguje jako článek propojení oblastí právních a odborných. Je ale zaměřena 
zejména na stavaře jako takové a já/my elektrotechnici jsme tak trochu na okraji. To 
nemusí být nutně špatně, ale znamená to např., že obsah v časopisů i literatury ČKAIT se 
mě/nás týká minimálně. Lepší je se se školeními, těch je pro nás více. Nicméně třeba 
smysl užší spolupráce je skrze dominantní zaměření ČKAIT na stavebnictví otázkou. 
Každopádně my elektrikáři jsme nuceni k samovzdělávání neustálým vývojem norem, tak 
menší pozornost komory nechybí. Respektive já necítím v tomto ani jiných ohledech, že by 
mi něco od komory chybělo.

komplexní

49 Plzeň Když jsem před dvaceti lety žádal komoru o právní pomoc, tak prý nic takového komora 
nazajišťuje, dále časopisy, které dostávám jsou v mém oboru k ničemu, takže si kupuji 
Topenářství za své. Tam si to, co potřebuji, nastuduji a o novinkách techniky mě informují 
jednotliví zástupci firem. Myslím si, že komora by měla zajišťovat přístup a ohodnocení 
naší práce společností, prezentovat naší práci, zpracovat závazný honorářový řád, aby 
soutěžila kvalita a ne cena. To samozřejmě s sebou nese i úbytek mladých projektantů, 
kteří z oboru utíkají
a zůstává jen ta stará parta nás, sedmdesátiletých dědků.

komplexní

50 Plzeň Komora by měla více hájit zájmy svých členů, často se setkávám s arogancí úředníků 
státní správy (zejména některé stavební úřady jsou tím již dost známé), kdy úředník státní 
správy  dává dost najevo svoji pozici a pravomoci v kontrastu s OSVČ, který nemá v 
podstatě pravomoci vůbec žádné a to včetně možnosti účinné obrany před mnohdy až 
šikanováním ze strany úředníka.  Též by se měla komora co nejvíce angažovat a snažit se 
prosadit při tvorbě vyhlášek a stav.zákona, aby nevznikl další složitý paskvil, který ztěžuje 
práci projektantů, techniků i samotných investorů, aniž by to přinesla nějaká výrazná 
celospolečenská pozitiva (spíš to vypadá, že vývoj směřuje ke znemožnění jakékoliv 
výstavby, kromě vlivných a bohatých subjektů, které obvykle žádné zákony stejně 
nedodržují).

komplexní
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51 Plzeň Prosazení volného přístupu k normám. Sám využívám čsnonline za 2000Kč/rok, ale pro 
mnoho lidí jsou to zřejmě velké peníze, a tak se setkávám při spolupráci poměrně často s 
jejich nedodržováním z neznalosti ...
Děkuji za Vaši aktivitu při tvorbě legislativy, ale je mi jasné, že je velmi těžké něco 
"smysluplného" prosadit.
S prací Komory v mé oblasti Plzeň jsem velmi spokojený.

komplexní

52 Plzeň Přijde mi, že se organizace formalizuje, pomalu odchází generace nadšenců, kteří komoru 
na koleně obnovili, většinou aktivní stavitelé, projektanti, apod., a přichází nová generace, 
formalistů. Občas mám pocit, že je to pro některé z nich klasické úřední zaměstnání, s 
nedostatkem empatie pro potřeby autorizovaných osob. 
Ale na druhou stranu chápu, že to není jednoduché, když mladá generace (do 40 let) 
nemá zájem věnovat komoře svůj volný čas, a raději jej věnuje rodině, splácení hypoték, 
apod. (Můj osobní případ.)

komplexní

53 Plzeň Více se angažovat vůči státní správě, příprava Vyhlášek. Zásadně nesouhlasím s 
propagací BIM, tomu bych nechal přirozený vývoj, zatím je to korupcí protlačený nástroj do 
státních zakázek a ČKAIT by se vůči tomu měla vyhranit, je to způsob, jak degradovat 
tvůrčí myšlení lidí, způsob, jak omezovat inovace. Systém BIM neakceptuje technologické 
postupy výstavby, servisní úkony a následné rekonstrukce. Podle mne by to měla být 
pomůcka a ne základ projektování.
Akce celoživotního vzdělávání nenavštěvuji, neboť to jsou povšechné informace od 
obchodních zástupců firem, v mém případě systémů HVAC a nic nového se nedovím. 
Preferuji výstavy (ISH, CHILVENTA,..) a osobní jednání s odborně způsobilými techniky. 
Technická literatura v mém oboru v češtině neexistuje, fakulta TZB ČVUT je stále v 
minulém století.
Lobovat za to aby závazné a "závazně nezávazné" normy nebyly zpoplatněny.

komplexní

54 Praha - Často využívám seminářů pořádaných v Praze a docela bych uvítal, když se člověk 
přihlásí na daný seminář, když by přišlo nějaké automatické potvrzení mailem případně 
ještě se souborem, který by se uložil do Google nebo Outlook kalendáře.
- Židle v posluchárně při semináři, které jsou umístěné po krajích (kancelářské) jsou již 
dost prosezelé.
- Jsem jinak spokojený s nabízeným občerstvením (pití) v rámci seminářů a s organizací 
vč. upozornění na seminář cca týden předem a možností se odhlásit. - Myslím si že by 
stálo za to při přihlášení do systému ČKAIT, tam mít možnost sledovat svoje přihlášené 
semináře a možnost se nějakým tlačítkem odhlásit. Také sledovat svou docházku a mít 
možnost tam zaznamenávat různé další vzdělávací akce jako jsou jiné semináře a 
přednášky, kde se body započítávají do celoživotního vzdělávání v rámci ČKAIT.
- Já bych v rámci navýšení členského poplatku uvítal zvýšení pojistné částky třeba na 1 
000 000,-kč. Všechno se zdražuje a investoři víc tlačí "na pilu".
- co takhle nějaká společenská akce pro členy a jejich doprovody?

komplexní

55 Praha 1. K předchozí otázce využití sociálních sítí si myslím, že využití sociálních sítí (např. 
Facebook) je určeno spíše pro veřejnou formu výměny názorů. Nebo-li např. www.linkedin.
com často vytváří a spojuje celosvětově profesně zaměřené členy do skupin, ale pouze 
jako veřejné diskusní fórum (zpravidla v angličtině). Čili bez nutnosti členství v jakékoliv 
profesní organizaci v jakékoliv zemi. 
2. Dále ještě k otázce vnímání ČKAIT si myslím, že by stálo za úvahu, jak více zlepšit 
vnímání ČKAIT u širší veřejnosti. Myslím, že vnímání profesních komor obecně, ale 
zejména ČKAIT jako odborné organizace, která navazuje na původní civilně-inženýrskou 
tradici a snaží se udržovat a rozvíjet vysoké standardy v oboru.  

komplexní

56 Praha 1. V rámci PROFESIS postrádám přístup k normám!
2. Semináře na komoře jsou dobrá věc, webinář mně připadá lepší, ale měla by být 
možnost zhlédnout jej i mimo daný čas!
3. Komora by měla mít větší vážnost u státních orgánů, od nejvyšších představitelů 
komory stále slyším - oni s námi nechtějí jednat, naše připomínky nebyly zapracovány, 
ceníky projektových prací nepřípustné, atd. 

komplexní

57 Praha 1) V minulosti fungovaly dobře domluvené tarify Volání a Data pro členy ČKAIT, které 
domluvil ČKAIT s T-Mobile. Letos došlo k nežádoucí změně, která nebyla ČKAITem 
komunikována (nebo jsem ji alespoň nezaznamenal). Nějak jsem si tarify s T-Mobilem 
nastavil, ale uvítal bych model jaký ČKAIT uplatňoval dříve, tj. Dohoda ČKAIT x T-Mobile 
(CKAIT v roli významného zákazníka, sdružujícího desítky tisíc zákazníků=členů ČKAIT, 
který je schopný vyjednat skvělé ceny), a poté informace pro členy ČKAIT, aby uzavřeli s 
T-Mobilem smlouvy dle předjednaných tarifů.
2) Moc se mi líbí návrhy ČKAIT na exkurze a cestování. Sleduji. Bohužel, opět z důvodů 
velké pracovní vytíženosti jsem dosud neabsolvoval žádný. Ale sleduji a snad v důchodu 
dojde i na tento typ benefitu.

komplexní
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58 Praha 1/ On line zpřístupnění norem tak, aby projektant-člen ČKAIT, měl vždy přístup k 
aktuálnímu stavu.
2/ Smysluplnou a samozřejmě jednodušší vyhl. č. 499/2006 Sb bez dublování textů v části 
B - Souhrnná techn. zpráva, pro jednoduché stavby (RD apod.) mnohem jednodušší text. 
část B.
3/ Trochu omezit zájezdovou činnost a fin. prostředky věnovat na zlepšení dle výše 
uvedených bodů.
4/ Podílet se na zlepšení a neustálém zlepšování (zjednodušení) stavebního zákona tak, 
aby výkonnost stav. úřadů nebyla v celosvětovém měřítku na cca 150. místě
5/ Přesvědčit min. dopravy, ŘSD, že příprava výstavby dálniční sítě (železniční sítě) je 
trvale probíhající proces, projektovat, vyřizovat ÚR,  SP staveb je třeba nepřetržitě, 
nezávisle na rozložení polit. sil. Za 30 let není dál. síť dobudovaná, loni otevřeny cca 
4km...

komplexní

59 Praha Add1) Navrhuji, aby členové výboru ČKAIT, pracovali 1 den v měsíci na stavebních 
úřadech, aby si prošli předkládanou dokumentaci, statické výpočty,atd. Stavební zákon 
definuje pravidla hry, úředníci jsou rozhodčí, a projektanti jsou hráči, který z ekonomického 
důvodu, se snaží za co nejmíň práce vydělat. Celý ten systém, je pokřivený a nezmění ho 
žádní nový zákon. Tady je potřebné, aby na stavebním úřadě byl placený konzultant z 
ČKAIT, něco jako mají v Německu. Úředník nemůže 4x žádat projektanta o doplnění např. 
statického posudku. 
Add2) Jsem za zavedení atestací, podobně jako u doktorů. Jednou za čas se objeví 
hromadné objednávky velkých firem na autorizační razítka (mezi projektanty je to 
rozšířená debata). Potkávám se v praxi s managery z nejmenovaných velkých firem, který 
mají autorizační razítka, a v životě nevyprojektovali jediný most, nebo konstrukci.  A 
poznám desítky lidi s 10 letou praxí, který od skočení školy projektovaly a už jsou v jiných 
oborech, protože se nepohodli se zkoušejícím.  
Add3) Přihlašování/Odhlašovaní ze školení je potřebné udělat on-line. Příklad jsem 
přihlášen na školení a v ten den jsem odvolán na stavbu, pár kliknutí a přenechám místo 
náhradníkům.
Add4) Všechny data ze školení by měli být on-line, ke stažení, večer si to rád přečtu, 
děkuji.

komplexní

60 Praha Asi bych uvítal těsnější spolupráci komory s komerční sférou. Možná by byla vhodná 
nějaká osvěta, že mít člověka s autorizací není pouze naplnění jakéhosi "šikanózního" 
formálního požadavku, ale že AO má být opravdu garantem dobře vyřešeného projektu.
Je s podivem, že je celkem běžnou praxí, kdy projekční kanceláře a oddělení vedou 
"projektanti bez razítka". Případně, že někteří projektanti po získání aut. úplně ignorují na 
CŽV. Cesta represí a neustálého dohledu asi není úplně žádoucí a to pravé, ale občas 
jsem "udiven" co jsou někteří kolegové ochotni opatřit svojí autorizací.

komplexní

61 Praha ČKAIT bohužel v minulosti byla příliš zahleděna do sebe a chybí užší spolupráce s 
ostatními. ČKAIT nectila v plném rozsahu stav.zákon a nevnímala pozice AI a KOO. Tím 
napomáhá k rozpadu "společenství" a malému vlivu na veřejnost. ČKAIT je víceméně 
seskupení projektantů a učitelů a zcela zapomíná na realizační skupinu svých členů; 
pravda ani oni nemají potřebu vnímat ČKAIT jinak než povinnost zaplatit.
Z profesního hlediska mě ta rozhádanost mrzí a naší profesi to škodí!!! 

komplexní

62 Praha Čkait by měla více pracovat na obrazu stavebnictví v médiích. Že se u nás staví pěkné a 
kvalitní stavby. že pracovat ve stavebnictví je perspektivní, že je vidět jasný výsledek 
práce. Že se v pozitivním smyslu podílí na utváření krajiny. 
Dále by se měla více angažovat v lobování zato, aby stavebnictví mělo jednoho ministra. 
V médiích více vysvětlovat, že některé nápady např. zrychlení výstavby D1 pomocí práce 
v noci jsou s ohledem na další platné právní normy naprostými nesmysly (hygienické 
limity, zákoník práce atd.)

komplexní

63 Praha Dobrý den, ČKAIT vnímám především jako poměrně strnulou organizaci, která sleduje 
budoucí trendy především ve smyslu pohledu projektanta, nikoliv celého odvětví, protože 
je zřejmě tvořena především projektanty. 
Z mého pohledu by se měl i v této organizaci prosadit ekonomický duch, tedy uvědomit si, 
že motorem stavebnictví je ekonomika, tedy celý sektor musí fungovat v jejím duchu. Nyní 
se neustále řeší problémy honorářů, popř. přístupu k normám, ale běžnou stavební firmu, 
nebo developera, toto vůbec nezajímá. 
Dále se začalo papouškovat slovo BIM, přičemž o budoucnosti vůbec nepochybuji, ale ze 
strany komory zde opět nevidím žádnou přidanou hodnotu mimo to, že se musí začít 
projektovat, ale nikdo se opět nezabývá tím, co budou skutečné benefity - doposud 
neznám jedinou firmu, kde by projekt po ukončení realizace žil v BIM  prostředí dále.

ČKAIT je určitě potřebná organizace, ale podle mého názoru by měla otočit kormidlem 
zcela jiným směrem.
Děkuji za možnost vyjádření názoru.

komplexní
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64 Praha jak jsem uvedl nahoře jako bezkoknkurenčně nejlepší hodnotím aktivity komory v oblasti 
CŽV, ale v návaznosti na tuto skvělou vzdělávací aktivitu postrádám více prevence a to se 
pak projevuje při problematické represi. Pak u soudních sporů potkávám kolegy, kteří 
nemajíc jediný Certifikát odbornosti poškozují svojí  problematickou činností renové celého 
stavebního stavu. 
Je toho mnoho: od strategického plánu ČKAIT, přes přístupy k ČSN a jejich ne/závaznost 
v projektech a s tím související práce v TNK,  digitalizace práce všech účastníků výstavby 
- včetně BIM,  zejména pak rekodifikace stavebního práva ve vazbě na SÚ až po problémy 
s činností MMR a jejich odpovědnost za nesprávná rozhodnutí úředníků etc.  

komplexní

65 Praha Komora by měla více usilovat o radikální zjednodušení a případnou restrukturalizaci 
legislativního procesu výstavby. Dále by měla usilovat o zlepšení kvality středního 
odborného vzdělávání. Při své praxi vidím, že projekty (typicky pro stavební povolení) 
bývají často příšerně odfláknuté a neodborné. Často s alibistickým argumentem, že to 
někdo dořeší v prováděčce... Kdo? Osobně bych preferoval něco ve smyslu německého 
systému prüfingenieur, kde dokumentaci schválí nezávislá osoba. Stávající praxe, kdy 
někteří AO často "orazí" kde co je podle mě dnes již přežitá a často je to cesta do pekel 
našeho stavebnictví. To i z toho důvodu, že technici ze SŠ nejsou dostatečně vybaveni a 
kombinace špatného řemesla a projektu vede k bídné kvalitě. Dále by měla komora více 
navázat kontakt s dodavateli SW a zprostředkovávat školení v příslušných programech, 
protože například 50% inženýrů nemá vůbec ponětí jak se zadávají vzpěrné délky v jejich 
statickém programu. Prostě věří krabičce. Jak pak může být návrh správný?
Děkuji Vám za Vaše snažení ke zlepšení kvality našich staveb a odbornosti inženýrů a 
tehcniků.

komplexní

66 Praha Komora by měla vystupovat jako vrcholné profesní sdružení ve vztahu ke státu a jeho 
institucím, i k ostatním osobám podobně jako Lékařská a Advokátní komora. 
Měla by proto dohlížet a snažit se zvyšovat kvalitu výkonu profese svých členů, ale 
současně i dbát na jejich autoritu. 
Je nutné, aby pro stále rostoucí nároky a požadavky na profesi, systematicky usilovala o 
zajištění potebných podmínek pro výkon profese, především rovné a férové podmínky 
smluvní, tarifní a kvalitativní. 
Současně musí být schopna adekvátně reagovat na změny, které přináší vývoj 
navrhování, realizace a provozování staveb.

komplexní

67 Praha Komora je důležitý profesní orgán a má oprávněné místo ve společnosti.Vzhledem k tomu, 
že převážně pracuji v oblasti přípravy staveb, domnívám se, že by bylo velmi vhodné 
zásadnějším způsobem uplatnit vliv komory  při vzniku nového stavebního zákona. 
Současná příprava zákona je dle mého názoru ( v oblasti stavebního práva se pohybuji 35 
roků) velmi, velmi špatná a opět nová právní úprava bude více než problematická a málo 
funkční. Tento můj výro se m.j. opírá i o profesní názor velmi kvalifikovaných úředníků 
Krajského úřadu Středočeského kraje.

komplexní

68 Praha Méně konzervatismu, více vizí, méně subjektivních hodnocení a názorů vedení ČKAIT. komplexní

69 Praha Méně naslouchat právnickým osobám, více samotným autorizovaným osobám. Je třeba 
zvýšit vliv ČKAIT - za nepochopitelnou považuji situaci, kdy "autorizace" stačí na post 
stavbyvedoucího či odpovědného projektanta, ale nestačí na post technického dozoru 
stavebníka (dopravní stavby ŘSD) apod. Toto je mnohem podstatnější než sociální sítě.

komplexní
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70 Praha Na jednu stranu si vážím lidí, kteří se v komoře angažují, ale na druhou stranu se na 
profesní organizace dívám s relativně značnou skepsí. Když jsem začínal jako statik po 
škole, zjistil jsem s úžasem, že škola a praxe jsou dva odlišné světy a že ze školy si 
pamatuji v podstatě to, co nám říkali lidé z praxe, kteří na škole externě učili nebo pár 
kantorů, kteří se v praxi angažovali. Práce mě bavila a zcela přirozeným způseobem jsem 
potkával starší zkušené kolegy, od kterých jsem se také zcela přirozeně učil, když jsem se 
chtěl v profesi uplatnit. Podle mého názoru život, praxe a selský rozum jsou nejpřirozenější 
a nejefektivnější výukou a oborové komory podle mě bohužel tento přirozený proces 
vzdělávání více či méně deformují až znásilňují. Neumím si představit kolegu, který když 
se chce uplatnit v tržním prostředí, se zcela automaticky nevzdělává už jen tím, že 
pracuje. Já osobně minimálně každý druhý týden ve svém věku 65 let zvedám telefon a 
konzultuju s jiným kolegou, když si nejsem jistý nebo se potkám s nějakou novou 
technologií nebo materiálem. případně hledám na internetu. Když komora zavedle povinné 
celoživotní vzdělávání, chytil jsem se za hlavu a říkal si: Zas mě někdo chce kontrolovat 
jako za komunistů? To už toho nebylo dost? Byl jsem od té doby ne několika přednáškách, 
když mě to opravdu zajímalo a postupně jsem začal zjišťovat, že bych vlastně sám mohl 
vyučovat, protože mám za sebou možná až 1500 realizovaných projektů a o moje 
zkušenosti je mezi mladšími stavaři zájem a funguje to přirozeně po telefonu nebo přes 
osobní setkání. Podle mě každý, kdo chce něco pořádného dělat, si informace najde, 
případně i objeví něco nového. Největšího oceněnění mého vlastního celoživotního 
vzdělávání se mi dostalo před třemi lety, když mi jeden kamarád, o něco mladší architekt 
řekl, že neví co bude dělat, až umřu. Asi podobný pocit jsem měl, jako ten architekt, když 
jsem se se smutkem dozvěděl, že zemřel profesot Tomáš Vaněk. A ještě napíšu dva 
konkrétní příklady, proč se na profesní komory dívám skepticky. 1. Na konci totatility jsem 
byl zaměstnán v nejmenované projekci stavebního podniku, kde stavařskou sekci šéfoval 
nejmenovaný kolega inženýr. Vyznačoval se tím, že toho moc nevyprodukoval, na vlastní 
práci moc nebyl, ale svých několik podřízených uměl hodně podusit. Mám obavu, že v 
tržním prostředí po revoluci by se moc neuplatnil. A za několik let jsem s údivem zjistil, že 
je předsedou jedné ze zkušebních autorizačních komisí. Byl jsem tehdy moc rád, že jsem 
statik a ne stavař. 2. Podle mého názoru československé statické normy byly od první 
republiky přes období totality vyvíjeny ne vysoké a i srozumitelné úrovni, pracovali na nich 
v rámci možnostrí experti spjatí s praxí. Co bylo úžasné, že nám do toho nekacel ani velký 
bratr na východě. A ejhle po vstupu do EU jsme přistoupili na to, zahodit desetiletí trpělivé 
práce na našich normách a naroubovat k nám podle mě šílenosti se zatížením větrem v 
Holandsku u moře, navrhování zdiva, které je nebezpečné, navrhování dřevěných 
konstrukcí, kdy si tesaři nad vyšlými průřezy ťukají prstem na čelo a koeficienty zatížení 
1,35 pro vlastní váhu. Divím se, že nebyla ještě zrušena 1/8ql2. Nerozumím tomu, že se 
autority v komoře, která má hájit zájmy členů, neozvaly a  nezabránily tomu, aby se 
aplikovaly v praxi výplody výzkumníků, kteří by se v běžné stavařské praxi vůbec neuživili. 
Přijde mi to jako jakási profesní samodestrukční rakovina. Vzpomínám při té příležitosti na 
slavný výrok akademika Bechyně, beton je vůl, snese všechno, jen ne složitý statický 
výpočet.

komplexní

71 Praha Na některé Vaše otázky jsem nechtěl odpovídat negativně, že nechci, ale pro věk a 
starosti, které v poslední době mám, už se do činnosti komory nemohu zapojit.
Přesto, že činnost komory vnímám převážně pozitívně a vážím si ohromného množství 
užitečné práce, které už odvedla, s některými věcmi spokojený nejsem. _ Na počátku jsem 
vímal komoru jako spolek elitních stavařů, kteří budou skutečnými garanty vysoké 
profesoinality a etiky naší profese. K mému zklamání se z ní stala masová organizace, v 
níž vedení na činnost členů nedohlédne a nekontroluje ji.
_ Před odchodem do důchodu jsem byl nucen spolupracovat s větším okruhem 
subdodavatelů a setkával se s neuvěřitelně odbytou prací autorizovaných osob. Bohužel, 
důvodem nebyla jen lehkomyslnost a nezodpovědnot, často se jednalo o základní mezery 
ve znalostech .
_ Znal jsem několik žadatelů o autorizaci a jejich odbornou úroveň. Na jejich osudech jsem 
mohl sledovat, jak se postupně snižovaly nároky na udělení autorizace.
_ Kritizoval jsem veřejně systém celoživotního vzdělávání. Zda přináší výsledky, se 
neprokáže vykázanými body, ale tím, jak získané poznatky autorizovaná osoba promítá do 
své práce. To už nikdo nekontroluje.

Vím, že k řadě ústupků z původních ideálů byla komora donucena politickými tlaky. To 
není důvod k tomu, aby se k nim neměla zcela programově vracet a napravovat, co se 
nepodařilo. Čeká nás nejspíš složitá doba se zmanipulovaným stavebním zákonem.  Bude 
hrát do karet podvodníkům a nýmandům v řadách komory. Přál bych si, aby komora našla 
sílu se těchto lidí zbavit a stát se skutečným garantem kvality a spolehlivosti svých členů. 

komplexní

72 Praha Nejvíce přínosný mi přijde systém CŽV, recenzované odborné časopisy, pojištění 
odpovědnosti. Chybí mi prosazení honorářového řádu. Zvážil bych možnost přihlašování 
do soutěže Stavba roku bez poplatku, aby stoupl počet přihlášených staveb a tedy i 
význam soutěže.

komplexní
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73 Praha Pokračovat v nasoleném trendu - hájit zájmy AO navenek, zajištovat kvalitní semináře pro 
sebevzdělávání AO, odborné exkurze, legislativní podněty, pojištění AU, odborná literatura 
atd. Obávám se přesunutí aktivit na sociální sítě --. zpousta AO pak ztratí kontakt s děním 
v komoře.

komplexní

74 Praha POZITIVA: ČKAIT mi umožňuje profesní seberealizaci, a služby ČKAIT jsou například na 
mnohonásobně lepší úrovni, než ČAH (hydrogeologové). Mé vodařské působení je pevně 
propojeno s hydrogeologií, srovnání mám každodenní. Prošel jsem jedním disciplinárním 
řízením, oceňuji profesionální přístup ČKAIT. Časopis Stavebnictví je nabouchaný tématy, 
ubývá "účelových věděckých" publikací. NEGATIVA: vodohospodářské stavby a má hg 
specializace se téměř nulově prolíná s možnostmi celoživotního vzdělávání. Ceník 
autorizačních výkonů mi vyloženě chybí (ikdyž znám historii soudu a pokuty). Chybí mi 
uznávání autorizací v mimoEU zemích (jugoslavie) NEUTRÁLNÍ: systém PROFESIS se mi 
překrývá s běžně dostupnými zdroji zákonů a vyhlášek. Vlastně jsem nikdy nevyužil. 
DOPORUČENÍ: sociální sítě - jako jediný smysluplný zdroj považuji TWITTER - jedná se o 
nástěnku, kde může ČKAIT vícemeně sdělovat své postoje a vyjádření, a je velká 
pravděpodobnost, že to zachytí media. Pod příspěvky nerostou nesmyslné a zbytečné 
diskuse, které by bylo nutné korigovat. Fungují tak Hospodářská komora, Svaz průmyslu a 
obchodu. U nich by se dalo konzultovat. Význam Facebooku a Instagramu myslím 
nekoresponduje s potřebami ČKAIT.

komplexní

75 Praha Profesis jsem využíval aktivně, když to byl produkt na CD. Přístup on-line a bodový systém 
mi nevyhovuje. 2x jsem se pokoušel něco hledat a víc jsem koukal, jak mi to odečítá 
nějaké body. Přestal jsem používat a je to velké škoda. 
Děkuji za publikace, které rozesíláte. Pravidelně využívám při své praxi.
Změna emailu v osobním profilu je pro Vás i pro mě nepřekonatelný problém!

komplexní

76 Praha PROSÍM DO PROFESISU DOPLNIT seznam dokladů  připravovaných TDS a 
stavbyvedoucím ke kolaudačnímu řízení. Na semináři k činnosti TDS, v květnu 2019, ho 
přednášející ukázal ( 2stránky),  já se ho zeptal zda bude obsažen v písemné informaci o 
semináři a on řekl, že ano. To se však nestalo. Považuji to za důležitý dokument. 

Chci poděkovat vedení ČKAIT za pořádání seminářů v rámci tříletého cyklu vzdělávání. 
Navštěvuji je, protože dostávám informace o legislativě, normách, materiálových a 
technologických novinkách. Podle mého názoru kdo nesleduje pravidelně prudký rozvoj v 
oblasti stavebnictví tak  asi po  6ti letech přestává být IN.  

Pokud jde o  zveřejňování činnosti komory v mediích nevadilo by, aby se počet zvýšil. 
Architekti to dělají lépe publikují svá díla , ale že by bez stavebních inženýrů a techniků 
nevznikla již nikdo nevnímá.

V mé činnosti  s ohledem na stáří převažuje práce soudního znalce. Většinou jde o oblast 
vad vzniklých na stavbách.  Děkuji že jsem v životě prošel cestou od
vedoucího stavebního úřadu, přes činnost stavebního dozoru, stavbyvedoucího,
že jsem se naučil na střední průmyslové škole stavební zednickým pracím. 
Jsou mezi námi jedinci, kteří využívají konjunktury, produkují vady. Stavebníci rodinných 
domů šetří na stavebních dozorech a pak  dochází ke škodám.

komplexní

77 Praha Přestože o stavebnictví a stavebním zákonu se v médiích často hovoří, ČKAIT se nijak 
neprojevuje a jen tiše přihlíží. Jak je možné, že ostatní profese (notáři, zubaři...) mají 
ceníky dokonce povinné a stavařům je honorářový řád zakázaný? Jak je to v ostatních 
zemích EU? Co na to říká ústavní soud? ČKAIT se zabývá malichernostmi a důležité věci 
neřeší. Z činnosti ČKAIT jsou pro mne nejpřínosnější školení v Sokolské ulici.

komplexní

78 Praha Uvítala bych přehlednou nabídku vzorových smluv a jednoduchou kuchařku formálních 
postupů pro styk projektant/ dozor versus investor od začátku akce do předání a ukončení 
spolupráce pro jednodušší projekty pozemních staveb typu RD nebo rekonstrukce 
bytového domu.
Dále si myslím, že ČKAIT potřebuje pro upevnění svého postavení a ocenění  naší profese 
mnohem významnější právní oporu, než má dnes. Velmi si vážím práce našich kolegů - 
techniků v čele ČKAIT, ale v dnešní době logické argumenty v boji se státní správou 
bohužel nestačí. Bez právníků, zdá se, tuto diskusi na ministerstvech neberou moc vážně.

komplexní

79 Hradec 
Králové

Absence sdělení praktického charakteru. kritika

80 Hradec 
Králové

Celý život pracuji ve stavebnictví a projektuji a nyní jako AT nemohu samostatně 
vyprojektovat ani RD. Toto je úplná degradace celoživotní práce a dle mého názoru je to 
obraz současné úrovně školství.

kritika
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81 Hradec 
Králové

ČKAIT by měla více kontrolovat práci svých členů, postihovat nepoctivé projektanty, 
odebírat oprávnění apod. Dále by měla aktivněji měnit legislativu ve prospěch oboru (např. 
povinné zpracování DPS pro stavby od určitého objemu prací, finanční ohodnocení 
projektantů apod). Všeobecně se vytratila kvalita projektů na úkor snižování cen. ČKAIT 
nenavrhuje úpravy legislativy, kde je to možné, ale často "bojuje" proti legislativě, která je 
naopak závazná díky evropské legislativě (např. energetická náročnost a postoj k ní). 
Nedokáže využít a prezentovat změny jako potenciál, ale bere je jako přítěž. Tím ztrácí 
prestiž mezi skutečnými odborníky...

kritika

82 Hradec 
Králové

Dobrý den, minulý rok, 7.6.2018 jsem podal na centrálu ČKAIT dotaz ohledně vedení 
deníku AO v elektronické podobě. Bylo řečeno, že do září 2018 obdržím odpověď. Do 
dneška, 26.6.2019, jsem žádnou odpověď nedostal.

kritika

83 Hradec 
Králové

Je složitá obnova (zapomenutého) přístupového hesla na web Profesis, po několika 
neúspěšných telefonátech jsem to vzdal.

kritika

84 Hradec 
Králové

Kulaté razítko není božská svatozář. Sveřepý odpor vedení ČKAIT ke kontrole 
dokumentace zpracované autorizovanou osobou jinou autorizovanou osobou považuji za 
zcestný. Nikdo není dokonalý, ani já, ani pan předseda ČKAIT.

kritika

85 Hradec 
Králové

Obecně vnímám ČKAIT jako společenství starších pánů, které sice asi plní dobře svoji roli 
v legislativní a odborné oblasti (předpisy, zákony, normy), ale jejich prezentace směrem k 
členům i na veřejnost je zastaralá a neatraktivní (Jejich kanceláře a zasedačky, webové 
stránky, zasílané emaily, odborné exkurze (viz. Svatý kopeček u Olomouce, Karlova 
studánka, Zlaté hory skanzen – to je zájezd pro důchodce – je to opravdu to poslední co 
může ČR nabídnout?), forma a prostředí odborných přednášek, vydávaný časopis 
Stavebnictví (grafika, forma a trochu i obsah kulhá) apod. PS: toto je regionální zkušenost, 
možná je to Praze lepší.

kritika

86 Hradec 
Králové

pokud mám správné informace je možno získat autorizaci na projektování po 3 letech 
praxe - dle mé nevelké zkušenosti za posledních 36 let ve stavebnictví se jedná o tragické 
rozhodnutí pro vlastní obor

kritika

87 Hradec 
Králové

Rád bych podal námět na zlepšení vystupování vrcholných zástupců ČKAIT na veřejnosti. 
Takových prezentací jsem byl svědkem hned několikrát a z ústního projevu přednášejících 
jsem měl dojem unavenosti, zkostnatělosti a možná i trochu arogance. Nejsem si jistý, že 
je takový způsob vhodný k oslovení zejména mladší generace ať již členů nebo budoucích 
členů ČKAIT.

kritika

88 Hradec 
Králové

V listopadu 2018 jsem podal stížnost na člena komory, doposud jsem nedostal odpověď. kritika

89 Hradec 
Králové

Ve srovnání s dalšími komorami  a profesními organizacemi komora naprosto selhává v 
prezentaci a zajištění odpovídajícího postavení a ohodnocení projektantů. V přípravě 
zákonů nedokáže prosadit profesní zájmy.

kritika

90 Karlovy 
Vary

1) Jsem 2x autorizovaný a platím komoře 2x poplatky tj. 2x 3 tis Kč , je to docela dost a 
hlavně nechápu, když jsem jednou členem proč dvakrát poplatky, 
2) Nelíbí se mi a nesouhlasím s hospodařením komory a připomíná mi to že "při Dunaji 
staví se paláce z krve mé a z mého potu" , poplatek komoře bych navrhl snížit a činnost 
komory zefektivnit a zlevnit. Není mi jasné jak se dá cca 70 mil ročně lehce a bezstarostně 
utratit.!! 

kritika

91 Karlovy 
Vary

ČKAIT vydává nesmyslné časopisy, které zasílá v dnešní době poštou !!!! Pokud už je o 
ně někde zájem (o čemž pochybuji), mohly by se vydávat elektronicky. Ušetřené 
prostředky by bylo možno využít na bezplatné (nebo cenově zvýhodněné) přístupy k ČSN 
a EN. ČKAIT je obecně zastaralá organizace, která nezjistila, že je rok 2019. Pokud by 
nebyla povinná ze zákona, měla by 10 % členů. možná by se mohla poučit u jiné profesní 
organizace "Asociace energetických specialistů, která je dobrovolná a pro své členy dělá 
to co se od ní očekává. ČKAIT může v dnešní době existovat jen na základě povinnosti ze 
zákona. v tržním prostředí by zanikla.

kritika

92 Karlovy 
Vary

Jednou jsem uvedl svoje stanovisko k problému který jsem řešil a dostal odpověď citací 
zákona. Když jsem sdělil že zákon znám ale jestli jsem jej  aplikoval správně, bylo mi 
sděleno, že bylo předáno radě a tím konec.

kritika

93 Liberec Jiné profesní komory např. lékařská prosadily finanční nároky svých členů, což naše 
komora nedokázala. To má za následek nízkou kvalitu práce některých členů. 
Členská schůze je spíše formální, neřeší konkrétní problémy. 
Co konkrétního např. učinila komora, aby byl stavební zákon zjednodušen? Každá novela 
ho zkomplikuje, že už ani na stavebních úřadech nevědí jak postupovat a stejnou věc řeší 
různé stavební úřady různě. 
Jaký je např. konkrétní výsledek zavádění BIMu, o kterém se jen řadu let mluví?

kritika
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94 Liberec Několikrát jsem se zkoušel spojit s oblastní kanceláří v Liberci, aby mě změnila adresu 
bydliště, nebrali telefon ( min 5x) a na email nereagovali. Posílají mi časopisy a zprávy na 
neplatnou adresu. Když jsem se obrátil na ústředí, tak mi napsali, že musím řešit s 
oblastní kancelář...neřešitelné.

kritika

95 Liberec praktické stavitelství je zcela mimo virtuální realitu kancelářských představ. Odpovědnost 
projektanta za nesoulad v dokumentaci žádná, zakázky šizené dle zákona (nejlevnější), 
produkují šlendrián v pracovních návycích, neúctu k materiálu a spotřebám energie. 
Dotační produkty pokřivují zcela trh a dodatečně mohou kriminalizovat zcela poctivé 
účastníky výstavby. Administrativní prostředí  je šílené, pro dodržení některých předpisů je 
nutné porušit jiné, sankce jsou likvidační a rozhodně není prostor pro tvůrčí práci.
    Podobně kriticky jsem se vyjádřil již v roce 91 v místním tisku,  jako potřebu nápravy 
minulých zvyklostí, poté prošel perzekučními nástrahami. Osobně jsem se zasadil o 
vyloučení odpovědných zástupců ve vztahu k praxi, pro  udělování souhlasu k živnosti.
   Komora není partnerem pro stavební firmy polírského typu, klikat a rozesílat hromadné 
meily, je jistě milá činnost. Přísaha členů je jen formalita, kolegialita neexistuje, převládá 
klientelismus. Dokumentace obsahuje spoustu zbytečně popsaného papíru, duplicitně 
opisovaného, alibistických prohlášení a citování zkopírovaných předpisů BOZP, ochrany 
životního prostředí, ale ve skutečnosti se nic nechrání. Za dvacet let jsem neměl v ruce 
projekt, třebas jen správně okótovaný, bez potřeby sčítání rozměrů na kalkulačce, pro 
založení stavby. Kam se ztratila stavovská čest.Vše je naruby, a socializmus zase zpátky, 
ale "takový na soukromý náklad".
   Názor sděluji s klidem a bez obavy z následků,  ukončím činnost, rád, třicet let podnikání 
v realizaci staveb, je jeden veliký šrám v duši, na těle, a marnost nad lidskou neznalostí, 
marnost nad uplynulým časem. Společenská prestiž žádná, pracovníků už vůbec žádná. 
Budete mít o jednoho poplatníka méně, nebudu totiž "muset". 
   Zůstávám v úctě Kn

kritika

96 Liberec vadí mi, že ČKAIT podporuje členy pouze formálně. Příklad - před lety jsem si objednal 
odborné publikace, nikdy mi nedorazily. Při sporech s úřady o výklad zákona jsem od 
ČKAIT podporu neměl. Čekal bych podporu např. projektantů se získáváním ČSN zdarma.

kritika

97 Olomouc Po přečtení úvodníku v posledním periodiku navrhuji tento předváděcí magazín zrušit 
nebo minimálně omezit náklady na jeho tisk na novinovém papíře který lépe hoří v 
kamnech.

kritika

98 Olomouc pro mě osobně zbytečná organizace daná jen zákonem kritika

99 Ostrava Ckait je dobrý pouze k vybírání členských příspěvků a k šikanování svých členů kritika

100 Ostrava Jednou jsem potřeboval použít právní služby ČKAIT a bylo obtížné cokoliv zjistit. kritika

101 Ostrava Malá ochota komunikovat, novelizovat, celkově malá dynamicnost změn vzhledem k 
rozvoji trhu

kritika

102 Ostrava Mám dojem, že ČKAI byla zřízena jen pro stavaře a vzduchotechniky. Ostatní vás 
nezajímá.

kritika

103 Ostrava Zkostnatělá organizace vedená lidmi slušně řečeno za zenitem. Nesmyslné pojištění, 
nesmyslná školení nezavdávají pocit dobrého hospodáře. Jako vždy využití mlčící většiny 
ku prospěchu sobě vlastního. Automaticky zrušit členství s odchodem do důchodu, max. 
věk do 65 let.

kritika

104 Pardubice Ckait neplní hlavní úlohu...nezajišťuje kontrolu nad kvalitou práce svých členů. kritika

105 Pardubice Činnost ČKAIT se dostává do stereotypu. kritika

106 Pardubice ČKAIT je pouze pro vysokoškolsky vzdělané členy, ti ostatní jsou jen pitom.i , kteří si musí 
shánět razítka pánů inž., i když mnohdy umí a mají i daleko větší praktické zkušenosti, než 
oni. Takže členství z povinnosti ….
výsledky průzkumu nechci, stejně ČKAIT a státní byrokracie bude fungovat stajně, jako 
dosud (nebo i hůř ... viz. tzv. "rekodifikace" stavebního práva ... )

kritika

107 Pardubice ČKAIT s naprosto nedostatečně věnuje dodržování zákonů a jejich osvětě. Neautorizovaní 
"jako" stavbyvedoucí a dozoři. Falešní techničtí zástupci u odborných firem, kteří nikdy 
nebyli na stavbě firmy, kterou odborně vedou. Nezájem o propagaci kvality na stavbě v 
návaznosti na autorizace, viz např. text o pádu střechy v České Třebové. Vše se točí 
jenom okolo chyby projektanta (která byla bohužel fatální) ale, že na stavbě nebyla jedna 
jediná autorizovaná osoba, která by uplatnila své technické znalosti a požadavky (včetně 
generálního dodavatele) to nikoho nezajímá, ani ČKAIT neprovedla jakoukoliv osvětu a 
informovanost. Již 20 let se těmito připomínkami z ČKAIT nikdo nezabývá !!!!!!!!!!!!

kritika

108 Pardubice Povinnost vést deník autorizované osoby v PAPÍROVÉ podobě považuji za velmi 
zastaralé, nepohodlné a neefektivní řešení.

kritika

109 Plzeň Je mi přes 70 let a musím jako otrok stále projektovat. Mladší se do toho nehrnou, nebo 
dělají jen "čmáranice" tak aby se vydalo stavební povolení, ale stavět se podle toho nedá. 
Prováděčky už skorem nikdo nedělá

kritika
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110 Plzeň Komoru si zatím platím, pro osobí potřeby, ale v oboru nepracuji. Jsem vychovatelka ve 
školní družině. Po skoro třiceti letech v oboru, coby levný venkovský projektant OSVČ, 
kvůli postižené dceři. Nepomohl mi s ničím stát, ani komora. Firmu mi zllikvidovala 
nehorázná administrativa na drobných venkovských stavbách, kterou rozumný investor 
nehodlá platit, také neodborné až podvodné chování pracovníků památkovéhoústavu, 
který opakovaně neodsouhlasí projekt , který byl vypracován přesně podle jejich 
předběžných pokynů, i když si odborná veřejnost klepe na čelo, co je to za zhovadilosti. A 
poslední tečka byla cílená zákulisní likvidační kampaň ze starny projekčních kanceláří proti 
konkurenci levných dříčů na vsích. Nejšikovnější kolega řídí trolejbus a oba jsme velmi 
spokojeni. Nikdo jste nám nepomohl. Už Vás nechci...

kritika

111 Plzeň Myslím, že se jako ČKAIT rozvíjíme, ale jde nám to pomalu, zdá se, že se bojíme nových 
věcí.

kritika

112 Plzeň Nabízel jsem poměrně dost, ale zájem ze strany ČKAIT byl velmi vlažný, někdy až 
nepříjemný.

kritika

113 Plzeň Nelíbí se mi pozice autorizovaných techniků, omezování rozsahu čiností, nezastoupení v 
orgánech ČKAIT a pod.

kritika

114 Plzeň Před rokem jsem zažil na Plzeňské oblasti velice nekorektní a vyhrocenou kontrolu deníku 
autorizované osoby, člen komory, který ji prováděl neznal základní legislativu komory, 
rozhodnutí představenstva - i to vrhá na komoru stín pochybnosti.

kritika

115 Plzeň sleduji muj prideleny ucet na internetovych strankach zrizene komorou pro jeji cleny a 
zadna informace o stavu platby clenskeho prispevku (ani zaplaceni, ani pozadavku 
fakturace,...) se tam neobjevuji. Jiny komunikacni kanal pro sve cleny komora za celou 
dobu existence a za nekolik desitek milionu vybranych clenskych prispevku nebyla 
schopna vytvorit.
Bohuzel se jedna pouze o drobnost v porovnani s nulovou podporou komory elektronizace 
a robotizace celeho oboru stavebnictvi (krome proklamace teto podpory na kazdem rohu), 
kde komora svym clenum neposkytuje vubec nic aby je pripravila na budoucnost s 
dusledkem nezajmu mlade generace o cely obor-nejsou dostupne zadne BIM knihovny, 
zadne navrhy API BIM pro statni spravu, katastralni urady,... zadne knihovny best 
available technic,...

kritika

116 Plzeň Tento dotazník není postaven tak, aby se jeho autor mohl orientovat ve skutečných 
problémech negativního vnímání organizace jejími členy. Dle mého názoru je naprosto 
neužitečný. Některé otázky nelze z mé strany vyplnit protože ani jedna odpověď nesedí - 
není vhodná. Otázka chtěl by jste spolupracovat je z mé strany vyplněna "debilně" protože 
ani jedna odpověď z mé strany není dobře a bez ní mi to dál nepustilo

kritika

117 Plzeň To, že někdo získá "papír" o CŽV, protože nashromáždí spoustu bodů za účast na spoustě 
přednášek, přece ještě neznamená, že je fundovaným odborníkem ve svém oboru 
autorizace.

kritika

118 Plzeň V komoře jsem víc jak 20 let a zaplatil jsem za to už asi 70.000,-Kč. 
NIC ČKAIT pro mě jako průmyslováka - jednatele prosperující projektantské firmy 
NEUDĚLALA a asi už neudělá. 
Stále se musím doprošovat inženýrů s minimální znalostí o razítko na výkresy. 
V kanceláři mám desítky nepotřebných publikacích, časopisů, kde se prezentují budoucí 
docenti a ostatní vědátoři. 
Ale to podstatné co je pro nás všechny stavitele -projektanty důležité a co potřebujeme 
každý den to NEPOŠLOU.
- Třeba výtisk stavebního zákova
- Uporoznění na zlepšení zavedených postupů SZ
- Upozornění, že bude platit nesmysl energeticky soběstačných budov
- Že budovy budou muset mít od 1. ledna všechny na střeše fotovoltaiku
- Že budou muset mít 200mm tl. zateplováku a všude trojskla.  
- Že bude nejlépe v paneláku topit kotlem na dřevo protože je to BIOMASA
- Že budeme muset rekuperovat i prd v koupelně a digestoř v kuchyni pouštět raději zpět 
do pokoje aby neunikla ani kW. 
A už vůbec nám nikdo neposlal zprávu, kdo to vše vymyslel /asi se stydí/, že až to 
všechno budeme doma energeticky úsporně mít, tak se nám bude dělat plíseň na zádech 
a zvedat žaludek z nevětraných pokojů 3x3x2,6m - Pak, ale postačí v okně udělat větrací 
štěrbinu a nechat trvale větrat ventilátor v koupelně a zase budeme spokojeni.  To ale už 
na nás vydělali všichni ostatní. 
Hódně usměváčků       

kritika

119 Praha Aby se pčedseda nenavážel do důchodců, sám je důchodce. kritika
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120 Praha Býval jsem místopředsedou autorizační komise Statika a dynamika staveb cca 12 let. Byl 
jsem u samých začátků autorizačního procesu, formuloval mnoho dodnes používaných 
otázek při zkouškách, absolvoval počáteční nával na autorizace, atd. Někdy kolem roku 
2005-2007 jsem byl z tohoto procesu bez jakéhokoli upozornění vyřazen, ačkoli si myslím, 
že jsem funkci vykonával svědomitě a se zaujetím pro dobrou věc. Na mé dotazy po tomto 
datu jsem dostával od několika tehdejších funkcionářů těžce pokrytecké odpovědi. Smířil 
jsem se s tím, že jsem se stal z nějakých důvodů nežádoucím. Pokud by vedení ČKAIT 
dospělo k názoru, že bych v této autorizační komisi byl platným členem, rád se těchto 
úkolů opět ujmu. 
Jsem vědecký pracovník v oboru dynamiky a moje neoficiální role v komisi z velké části 
spočívala v "demaskování" různých chytráků, kteří se zaklínali různými teorémy z fyziky a 
teoretické mechaniky o nichž ve skutečnosti neměli žádné povědomosti. Pokud bude 
zájem, pošlu Vám strukturovaný životopis, který používám v ČR i v zahraničí.
Těším se na Vaše zprávy.
S pozdravem Jiří Náprstek, č.aut.: 0074

kritika

121 Praha Co by chtělo zlepšit neb dle mě i kolegů nevrhá na ČKAIT dobré světlo:
1. Seminář SVI: Bet. kce pro vodohospodářské stavby 3.10.2019, Praha - moderátor akce 
uvedl prvního přednášejícího a po něm akci téměř rozpustil neboť nevěděl že jsou i další 
přednášející?, Když se odpřednášelo a lidé se začali celkem aktivně ptát což nebývá 
zvykem tak to v půlce utne zaměstnankyně čkait že je 18 hod a uklízečka chce uklízet. 
Lidé konečně diskutují, řeší problémy což u ČKAIT chceme jsme k tomu vyzýváni a někdo 
to pohřbí.
2. Osvědčení o ukončení CŽV je možné pouze osobně, Praha. Skutečně nechápu stejně 
jako řada kolegů. V době mailů a nedostatku času by se mělo poslat mailem nebo poštou 
a všem to ušetří čas, v konečném důsledku i té paní co to připravuje . Opět vede k 
nepopularitě ČKAIT.
3. Z1 na "křídovém" papíru když po prolistování končí ve sběru se mi zdá jako vyhazování 
peněz, co zvolit el. podobu či levnější papír?
4. Sídlo bez možnosti parkování mě vede k menšímu zájmu o akce.

kritika

122 Praha ČKAIT na mě působí dost zastarale, nepodporuje nové trendy ani technologie. kritika

123 Praha ČKAIT se mi jeví jako uzavřená organizace, málo přístupná pro členy. kritika

124 Praha Dobry den ,myslim ze vliv komory na zasadni podstatna a problematicka temata je nulovy 
jedna se o stavebni zakon,verejne zakazky atd. tak jak to delate to proste nejde. Zmente 
vedeni ktere neni schopno nic nabidnou pouze uvodniky pana Krecka jsou trochu zivotne 
ale to nemi to podstatne. Prestante nove cleny zkouset tak jak to delate ale pouze je 
prijimejte casto jsou schopnejsi a znalejsi nez zkousejici je to nedustojne. Zamyslete se 
nad tim jaky je odborny rozdil mezi stavebnim inz. a autorizovanym st. inz. -zadny. Pokud 
najdete odvahu tak mi zavolejte a ja Vam dam par dobrych rad a smer nebude to pro 
nektere z Vas uchu lichotici ale bude to cesta. Zdravim (anonymizováno, kontakt má oblast 
Praha)

kritika

125 Praha Dobrý den, členem komory jsem již poměrně řadu let. Jsem projektant vzduchotechniky, 
také konstruuji a navrhuji nová zařízení. Za celou dobu své kariéry jsem nenašel ani 
jedinou použitelnou publikaci z vaší produkce. Časopisy, které od komory dostávám jsou 
pro mě k ničemu. Program tzv. celoživotního vzdělávání mě přijde vhodný možná pro 
nějaké čerstvé absolventy škol. Školení, jejichž program prezentujete mi obsahem velmi 
připomíná to, co najdu na internetových firemních stránkách téměř každého výrobce nebo 
dodavatele. Jsem bývalý zaměstnanec Výzkumného ústavu vzduchotechniky, kde jsem se 
mohl ihned po škole jako úplný začátečník podílet na výzkumných úkolech, měřeních a 
uvádění akcí do praxe. Velmi mi chybí nějaká programová podpora nových nápadů a 
řešení. Tak trochu bych si ji představoval od Komory. Praxe je tedy taková, že pracuji do 
šuplíku, případně mohu pozorovat, jak řešení záhy někdo zcizí. Dalším problémem je 
oceňování technických prací, kdy se není o co opřít. V praxi to dopadá tak, že projektant je 
na úrovni montéra. To je ale již značné zlepšení. Současné vedení Komory považuji oproti 
předchozímu za zásadně lepší, myslím, že je vidět, že pan Ing. Křeček je inteligentní a 
poctivý člověk.
Velmi mi vadí zástupy předpisů, které degradují práci projektanta na úřednický výkon a 
dále, že úřady v čele se stavebním a Hygiennou práce jsou obsazeny diletanty, kteří mají 
právo posuzovat odborné práce a kazit dílo. Důvodem bývá strach o místo, strach z 
rozhodnutí v tom, čemu nerozumí a po té jejich arogance. Neprůhlednost a 
mnohostrannost hygienických předpisů a vyhlášek, často nesmyslných, protichůdných a 
měnících se bere člověku veškerou radost z práce.
V závěru bych chtěl vyjádřit podporu komoře, přes výše uvedený text si uvědomuji, že se 
dle mého snaží o lepší podmínky pro projektanty.
S pozdravem (anonymizováno) - autorizovaný technik
P.S. Dotazník mi přijde značně konfrontační, těžko z předem nastavených odpovědí vybrat

kritika
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126 Praha Dobrý den, rád bych, kdyby byla komora více slyšet a bojovala za profese, které 
zastupuje. Osobně ji vnímám spíše jako nezbytnou zákonnou povinnost a povídání u 
kafíčka u kulatého stolu.

kritika

127 Praha Jsem již v důchodovém věku, nepracuji vůbec v oboru cca 6 let a chtěl jsem již dávno 
ukončit členství v komoře. Přestože jsem k Vám několikrát volal, žádné inteligentní 
odpovědi jsem se nedočkal. Samé vytáčky a přiblblé koktání nějaké ženské, která mi ani 
jednou nebyla schopná sdělit postup ukončení členství, neboť prý o tom nic neví. Můžete 
mi říci, proč takové lidi vůbec zaměstnáváte a platíte je pravděpodobně z členských 
příspěvků členů komory? Přestože několik let ve stavařině nepracuji, jako blbec jsem Vám 
každý rok zbytečně platil členské příspěvky a až letos jsem si řekl dost. Žádnou částku 
jsem neuhradil a počkám si, až se ozvete. Žádám Vás o zaslání přesného postupu 
ukončení členství v ČKAIT na níže uvedený mail. Zatím vše.

kritika

128 Praha Jsme v Čechách, tak dělejte dotazníky celé v Češtině. Já Anglicky neumím a učit se 
nebudu!

Komentář zpracovatele dotazníku Michal Majera:
Dotazník byl v češtině. To, že se nějaké části objevily respondentovi v angličtině je jeho 
nastavením prohlížeče (Google).

kritika

129 Praha Komora by měla především chránit své členy, tak jak je to v normálním světě běžné. To se 
u nás rozhodně neděje. Je to v duchu plňte si své povinnosti se zákona a jinak si v té 
džungli poraďte jak umíte.To rozhodně dobře není.

kritika

130 Praha Komora je téměř výlučně pro stavaře. Pro elektrikáře prostě ČKAIT není. Školení a 
zkoušky z vyhlášky (tzv. 50 ky) si zajišťuji sám, rovněž vzdělávání si zajišťuji sám. Pokud 
jde o vzdělávání zajišťované komorou, opakují se v podstatě stejná školení (požární 
kabely, žlaby, přepěťové ochrany ... často prezentace firem). Vzdělávání přes ČKAIT je 
pro mě neefektivní, neproduktivní. Stavební řízení se mě dotkne jednou za několik (třeba 
10) let (kabely v nějakém areálu ...). Nemá žádný velký smysl studovat dopředu Stavební 
zákon a příslušnou vyhlášku. Než znalosti Stavebního zákona reálně potřebuje, tak je 
stejně několikrát novelizován. Pro elektrikáře jsou důležité příslušné ČSN EN. Časopisy od 
ČKAIT často skončí na hromadě a po několika letech je vyndám z igelitu a odnesu to do 
sběru. Pokud je něco už pro profese, tak je to pro topenáře ...

kritika

131 Praha Komora se minimálně nebo vůbec nezajímá a jiné profese než stavební. Přitom např. nový 
zákon o VTZ, který je nyní v legislativní radě vlády zcela vypouští obecnou kvalifikaci 
elektroprojektanta a předpokládá že to bude řešit komora.
Dále je problém v požární ochraně, kdy komora připouští zpracování Požárně 
bezpečnostního řešení i libovolnou autorizovanou osobou se stavební kvalifikací i když k 
tomu nemá znalosti. Přitom existuje autorizace pro tuto oblast. Výsledkem jsou PBŘ kde je 
opsaná norma a nejsou řešeny podstatné záležitosti.

Je zbytečně rozesílám časopis Stavebnictví osobám s jinou kvalifikací  než stavební. Je to 
škoda papíru, pouze to zvyšuje náklad časopisu a platí se to z rozpočtu komory. Z mého 
oboru, s kým mluvím tak to kritizuje a rovnou hází do koše.

kritika

132 Praha nejsem spokojen s vyřízení stížnosti kritika
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133 Praha Pokud se činovníci komory domnívají, že dělají pro blaho stavebnictví maximum, je třeba 
jim říct, že to není vůbec vidět. Udělala snad komora něco smysluplného pro to, aby se 
stavělo na základě prováděcího projektu a ne jen nějakého "tendru"?, aby se dodržovaly 
vyhlášky a normy?, aby se dodržovala povinnost uchovávat dokumentaci stavby?, aby 
stavební řízení nebylo politickou, ale odbornou záležitostí?, aby existoval nějaký fungující 
systém kontroly projektů i realizace (autorizace řešením samozřejmě není)?, aby 
projektanti nemohli být tolik tlačeni developery porušovat nejen normy ale i základní 
odborné principy ve snaze stavět co nejlevněji bez ohledu na kvalitu, funkčnost a 
bezpečnost a pod.? Jsou někde vidět nějaké výsledky takové práce komory?
Komora ani nedokázala využít mediálně exponovaných událostí typu pádu haly v České 
Třebové k tomu, aby upozornila veřejnost na podceňovanou otázku dostatečného 
projektování. Kdyby realizaci haly v Třebové předcházel řádný prováděcí projekt v 
podrobnosti dle vyhlášky, k žádné havárii by přeci nemohlo dojít.
Obávám se, že odpovědní činitelé komory se vůbec neorientují v tom, co trápí 
stavebnictví. Žijí si ve své bublině placené z našich povinných příspěvků. Laická veřejnost 
vůbec netuší, že ČKAIT existuje, natož aby si ji spojovala s nějakým bojem o vylepšení 
tristní situace v našem oboru.
Já jako projektant například neustále bojuji s tím, že investor uvěří developerovi, 
generálnímu dodavateli a podobným, kteří ho přesvědčují o tom, že prováděcí projekt 
nepotřebuje, protože u nich ho bude mít "zadarmo". Já se jim snažím vysvětlit, že tak ztratí 
kontrolu nad tím, co vlastně bude postaveno, že nebudou mít stavbu jak kontrolovat, že 
tam bude spousta věcí ošizených a že ve výsledku cena bude neúměrná výslednému 
produktu. Mohu se v takové chvíli opřít o komoru? Těžko.
Hlavní problém komory spočívá v tom, že členství v ní je povinné. Komora tak má zajištěn 
přísun peněz a není ničím tlačena k tomu, aby pracovala pro své členy a ne jen pro sebe. I 
kdyby náhodou v čele komory byly jen altruistické osobnosti ze všech sil se snažící 
pomáhat svým ovečkám, málokdo jim uvěří. Komora by si mohla získat důvěru jedině 
tehdy, kdyby se podrobila konkurenci, tedy soutěži s nějakou jinou organizací o to, kdo pro 
stavaře či stavebnictví udělá víc. 

kritika

134 Praha Poslední dobou mám dojem, že Čkait neplní své základní poslaní a to být profesní 
komorou hájících činnost svých členů a zejména zastupovat jejich zájmy a prosazovat 
jejich požadavky. Zejména mám na mysli místo zlepšování pozice členů v rámci legislativy 
a celého procesu stavění. Za naprostou chybu považuji vyřazení autorizace TDS ze 
zákona.  Dále neprosazení ceníků projekčních a inženýrských činnosti jako standardu. 
Naprostou netečnost s procesu veřejných zakázek, přesněji stanovení závazných 
standardů pro zadávací podmínky, standardů pro obsahy smluv. I když je jasné, že je není 
možné uzákonit. Chybí výklady např. k obsahu dokumentace pravidla a standardy pro 
přiměřenost. Nikde jsem nezaznamenal že by Čkait připomínkoval správní řád, kde se 
např. každý může k cokoliv a to třeba 100x po sobě napadat odvoláním. 

kritika

135 Praha Právní poradna hotová katastrofa, spolupráce na tvorbě zákonů mizerná, všechny 
připomínky komora vždy ignoruje, ani se neobtěžuje sdělit proč, o skutečné potřeby členů 
se nestará, např. o přístup k normám a zákonům zdarma a přehledně, namísto toho klidně 
dopustí, aby byl § 196 odst. 2 SZ zrušen, atd, atd. Jsem s činností komory obecně velmi 
nespokojen!!!

kritika

136 Praha Rád si připlatím za služby ČKAIT, ale nechť odpovídají kvalitám pro 21. stol. Inspiraci lze 
nalézt u AIA (U.S.) nebo RIBA (GB). Ještě raději se více zapojím do aktivit ČKAIT, mám 
však pocit, že stávající vedení neochotně vnímá, že je třeba změna.

kritika

137 Praha Už jsem několikrát žádal o vyřazení z mailing listu a stále mě spamujete přesto, že jsem 
byl ujištěn že jsem byl ze seznamu vyřazen. Jsem vážně naštvaný. Vše co chodí na 
"@anonymizováno" je spam, prosím tedy o vyřazení. Tuto doménu jsem odkoupil a již 
nesouvisí nijak s vaší korespondencí. Toto považujte už za zoufalý pokus s tím něco 
udělat, neboť jsem psal na různé vaše adresy a nikam to nevedlo.
Naštvaný adresát (anonymizováno)

kritika

138 Praha Velice špatná telefonická dostupnost oblastní kanceláře ČKAIT Praha - v drtivé většině 
případů telefony nikdo nezvedá (nebo mám jen velkou smůlu).

kritika

139 Hradec 
Králové

Aktivně jednat o snížení obchodních cen norem ČSN a EN, případně TP (technických 
podmínek), TKP,  apod.

legislativa

140 Hradec 
Králové

ČKAIT by měla výrazně zasahovat do všech novel stavebního zákona a to stávajících tak i 
připravovaných.To, co předvádí některé stavební úřady je už na hraně  logiky resp. 
selského rozumu.

legislativa

141 Hradec 
Králové

Dle mého názoru by každá autorizovaná osoba v rámci ČKAIT měla mít zabezpečen 
bezplatný elektronický přístup k normám.

legislativa

142 Hradec 
Králové

Líbilo by se mi, kdyby členové Komory měli volný přístup ke svým profesním normám, 
které jsou na internetu.

legislativa
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143 Hradec 
Králové

Myslím, že jednou z hlavních činností komory by měla být snaha o co největší 
zjednodušení naší práce. Např. nikdy jsem nepochopil, proč dokumentace v rozsahu pro 
rodinný domek má průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a technickou zprávu, 
tedy proč musíme opisovat několikráte stejné věci pořád dokola a proč tak musíme také 
plýtvat papírem a náplní tiskáren. Také např. množící se potřebná vyjádření orgánů státní 
zprávy... A takových věcí je více.

legislativa

144 Hradec 
Králové

Navrhovaná novela stavebního zákona napsaná hospodářskou komorou je špatná pro lidi, 
je potřeba věci změnit! Navrhuji aktivní mediální a politický odpor vůči táto novele SZ. Dále 
by komora měla aktivně vystupovat z pozice zdravého rozumu proti zpolitizované 
enviromentalistické agendě, především regulacím z ní plynocím.

legislativa

145 Hradec 
Králové

Přístupnost alespoň základních norem za rozumný peníz. legislativa

146 Hradec 
Králové

Rozšiřování povinnosti mít autorizaci např. pro TDI je chyba. Masovost snižuje kvalitu. legislativa

147 Karlovy 
Vary

No, Vážení přátelé, docela mi mrzí, že jste pro své členy, tedy i pro mne za mnoho let 
nedokázali zařídit zdarma normy. V současné době v oblasti elektro dochází k neustálým 
novelizacím norem, například u nových již třetí až pátá aktualizace a norma vždy za pár 
set korun. Nechápu to a nevím proč například nezvýšíte členský příspěvěk a nezařídíte za 
to zdarma přístup k normám. Osobně mi to velmi vadí. Vadí hodně. Považuji to za selhání 
komory jako takové, kdy přeci jenom tato společnost měla pro své členy něco udělat.... ne 
jenom nějaké školení a výlet ke kolegům do zahraničí. Sám v zahraničí projektuji, Polsko 
míchání uhelných kalů, Ukrajina rotační pece, Moskva rotační pece, Moskva nabíjecí 
stanice celé autobusové dopravy hlavního města, Německo kulturní centrum.... Všude pro 
své členy komor normy zajišťují. Zdravím Vás do Prahy z Pouště (u Nejdku poblíž 
Karlových Varů). A jako jeden z mála Vám z Pouště posílám sluníčko aby Vám svítilo na 
cestu a zahřálo u srdce. 

legislativa

148 Karlovy 
Vary

Pro mé zaměření jsou stavební normy v tištěné podobě drahé, potřeboval bych nějakou 
knihovnu pro občasné použití

legislativa

149 Karlovy 
Vary

Uvítal bych, stejně jako řada mých kolegů projektantů i elektrikářů, kteří pak stavby 
realizují, aby legislativně došlo k OKAMŽITÉMU zastavení produkce nových a nových 
dodatků již schválených dodatků a změn platných norem. Nejen že jedna stránka formátu 
A4, na které je zapsaná změna dodatku, obsahuje půl věty, ale navíc stojí od 180,- Kč 
výše. To pokládám za naprostou nehoráznost. Tvůrci normy by si měli podle jimi chrlených 
předpisů taky zkusit něco vyprojektovat nebo zrealizovat (a hlavně před zahájením vlastní 
práce všechny nutné normy zakoupit - budou se jim protáčet panenky .... a klesne 
bankovní konto), pak by snad i byli schopni konečně zhotovit normu pořádně tak, aby bez 
dalších změn, doúprav a přílepků platila alespoň 15 let.
Ceny norem: vzhledem k tomu, že je dodržování norem vyžadováno státem, musí normy 
být v plném rozsahu k dispozici zdarma nebo za nějakou státem stanovenou přijatelnou 
cenu (např. 2 Kč / stránka A4, 1 Kč / stránka A5) . Myslím, že tvorba norem nesmí být 
byznys, ale služba.
Samozřejmě není v mé moci posoudit, do jaké míry je ČKAIT schopna uvedené věci 
prosazovat nebo alespoň produkci nových norem nějak korigovat, když o všem rozhodují 
dvě tlupy problematiky ani v nejmenším neznalých ale zato neomylných poslanců a 
senátorů.
Jinak k činnosti ČKAIT mimo výše uvedené nějaké zvláštní výhrady nemám.

legislativa

150 Liberec ČKAIT by se měla více angažovat v zpřístupnění ČSN (alespoň těch závazných) 
veřejnosti, stala se z toho opět komerční záležitost, cena přístupu je pro menší projektanty 
vysoká

legislativa

151 Liberec Chceme neomezený přístup k normám! legislativa

152 Liberec Jako nejpalčivější problém stavebnictví vidím skutečnou časovou náročnost stavebně 
povolovacích řízení a zejména projednávání s DOS. Vyloženě kritický je přístup úřadů a 
vznášení jejich subjektivních požadavků na doplnění, úpravy a změny v PD. V mnoha 
případech jsou požadavky jednotlivých DOS ve vzájemném rozporu, ochota k ústupkům je 
nulová. Obecně považuji aktuální stav úřadů zapojených do řízení k povolení staveb jako 
nejhorší za celou dobu své praxe.

legislativa

153 Liberec Práce komory by měla směřovat spíše ke zjednodušení legislativy. Někdy mám dojem, že 
přes papírování nemám čas na vlastní stavařskou práci.

legislativa
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154 Liberec Ráda bych sdělila tento můj názor: 
Pro projektanty by bylo obrovským přínosem "regulovat" přehršel vyhlášek a vyjádření   
dotčených organizací v rámci v rámci  stavebního řízení, které si více nebo méně 
navzájem velmi často odporují. (Hygienické požadavky, CHKO, Požární předpisy, Územní 
plán, městský architekt, životní prostředí, správci  sítí a pod.)
Shrnuto jednou větou: 
Malé projekty nelze správně vyprojektovat.(o velkých se nemohu vyjádřit)
Alespoň ne podle přání investora. Vesměs musí vždy některá strana dělat ústupky, 
případně musí projektant lhát, aby bylo možné "projít" jakýmkoliv stupněm stavebního 
řízení. 
Časopisy mě v tomto případě příliš nepomohou, ačkoliv jsou velmi zajímavé (Stavebnictví- 
čtu jej ráda), ale bohužel, ani legislativní novinky v tomto časopise neřeší, jak vybalancovat  
vyjádření všech zúčastněných stran. A bohužel jich rapidně přibývá a projekty je nutné 
mnohokrát měnit, cena projektu zdaleka nedosahuje výsledku odvedené práce nebo 
stráveného času. Čím menší stavba, tím větší "problém". Projekt na stavbu např. garáže 
se může vléct i 2 roky.
Děkuji za umožnění vyjádření osobního postoje. 

legislativa

155 Olomouc ČKAIT obecně (nemyslím jen ČKAIT Olomouc) by možná mohla víc upozorňovat na 
problematičnost novely stavebního zákona chystaného hospodářskou komorou, na 
chystané (a podle mého osobního názoru neodůvodnitelné) zatahování autorizovaných 
osob do účastenství v řízeních, atd.

legislativa

156 Olomouc Nelíbí se mi, že musíme dodržovat normy a ty nám nejsou jako členům zpřístupněny 
zdarma, rovněž nabídka mobilních tarifů pro komoru je směšná.

legislativa

157 Olomouc uvítal bych zpřístupnění ČSN třeba i bez možnosti tisku jen k vyhledávání legislativa

158 Olomouc zdarma přístup ČSN atd. (neopičit EU - ČSN-EN = o ničem (staré dobré ČSN!)) legislativa

159 Olomouc Změnu stavebního zákona  tak aby byl srovnatelný ze zákone50/76 Sb -vzor. legislativa

160 Ostrava ČKAIT by konečně měla zajistit bezplatný přístup členů k ČSN. legislativa

161 Ostrava Dobrý den, uvítal bych, kdyby se Vám podařilo prosadit, aby technické normy byly veřejně 
přístupné. Velmi by to pomohlo.

legislativa

162 Ostrava mám dojem, že nás "válcuje" komora ČKA při tvorbě zákonů a vyhlášek, že MMR daleko 
více naslouchá a implementuje názory ČKA např. do stavebního zákona než ČKAIT ....viz. 
hádky o to, kdo co může projektovat a co ne....

legislativa

163 Ostrava Postavení ČKAIT (ČKA) vůči státním orgánům vidím jako slabé. Například není známo, jak 
nebo kdo se podílel na tvorbě nového SZ, který je od komor nyní kritizován. Jak je to 
možné? Obě Komory mají nadbytek erudovaných odborníků na stavební procesy i na 
právo, kteří by sami dokázali připravit nový SZ i bez účasti konzervativních nebo jinak 
nekompetentních osob na MMR nebo na dalších, pokud se v komisích na novém SZ 
podíleli. Zde je chyba v celém systému tvorby legislativy, že nevychází z poznatků zdola, z 
praxe. Proč nebylo pracovní znění nového SZ předloženo celé členské základně ČKAIT? 
Hodně praktiků by dokázalo dodat podnět na zeštíhlení mnoha právnicky snad i zdatných, 
ale logicky spíše hloupých paragrafů, resp. odstavců.

legislativa

164 Ostrava prosaďte zdarma přístup k normám legislativa

165 Ostrava Vážím si Vaší snahy v oblasti zpřístupnění Norem... a doufám, ženakonec uspějete, 
protože pokud někdo, jako já řeší PBŘ, ale i např. Koordinaci staveb, tak je oblast norem 
tak široká, že zakoupit vše potřebné hraničí se sebezničením..

legislativa

166 Ostrava Zpristupnete zdarma všechny ČSN pro členy komory legislativa

167 Pardubice Bylo by vhodné zajistit členům ČKAIT bezplatný přístup k předpisům, včetně norem, 
včetně výkladů a stanovisek

legislativa

168 Pardubice Nejvyšší stavební úřad je nejvyšší byrokratická pitomost jakou jsem kdy slyšel.Od roku 
1979 do roku 1983 jsem mimo jiné vedl stavební úřad v Chocni, zlatá padesátka (zák.č.
50/76 Sb.) takže trochu vím o čem mluvím. Pokud budeme neustále vylepšovat a 
zdokonalovat již stokrát vylepšené a novelizované  tak to zahrabeme úplně. Jenže ve 
spojitosti  s ostatními zákony to asi nepujde. O co méně pravomocí má pracovník 
stavebního úřadu , o to více papíruje. Je to v systému a ne v těch lidech.

legislativa

169 Pardubice Pokuste se zařídit přístup k normám zdarma! legislativa

170 Pardubice prosadit cenově přijatelnou dostupnost ČSN legislativa

171 Plzeň ČKAIT , jako renomovaná instituce, by měla maximalizovat tlak na racionalizaci právního 
prostředí ovlivňujícího přípravu a realizaci staveb (stavební zákon a zákon o veř. 
zakázkách atd.), které dlouhodobě poškozuje náš obor. Procesy povolování by se měly 
razantně zjednodušit a zrychlit.

legislativa
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172 Praha Asi je to naivni rici, ale touzim po bezplatnemu pristupu k odbornym normam, jako je to v 
jinych zemich (i na vychod od nas), alespon v odbornem kruhu CKAIT v ramci clenskeho 
prispevku.

legislativa

173 Praha Běh komory je dle mého názoru výborný, dobrá práce! Díky za ni! Držte prosím kredit 
našeho oboru alespoň tak vysoko, jako je nyní. Profesis je nadmíru komplexní studnice 
informací, skvělá věc. Jediné co mě jako aktivního projektanta velice trápí, je špatný 
přístup k normám, ocenil bych, kdyby čkait vyjednala pro členy lepší přístup - hromadný - 
např. obdobně jako je to s pojištěním.

legislativa

174 Praha ČKAIT by se měl více zapojit do procesu přípravy stavebního zákona (nové znění se 
připravuje již po 1,5 roce platnosti nového stavebního zákona); vím, že není jednoduché 
čelit výmyslům politiků a záměr ze strany MMR je většinou dobrý, ale co z něho vznikne je 
zoufalé. ČR je v žebříčku trvání stavebního povolení dle Světové banky téměř na chvostu 
vedle rozvojových zemí... A to podle lhůt. Skutečnost je daleko horší. Největší brzda 
ekonomického rozvoje.

legislativa

175 Praha Čkait by se měla zasadit o to, aby normy byly dostupné zdarma  stejně, jako jsou dostupné 
právní normy pro právníky. Za stávajícího systému je informovanost mladších 
autorizovaných kolegů o normách katastrofální. Ještě horší je to u řemeslníků. Je to 
degradace techniků před právníky. Je to bohužel dáno tím, že každá samostatně 
podnikající organizace jako ČAS v rámci zajištění své ekonomické prosperity si důsledně 
hýčká svůj problém, který řeší. Takže ho řeší způsobem, aby co nejdéle přetrvával. Pokud 
nebude přístupnost norem obdobná jako u právníků, pak je snaha obdobných organizací 
jako ČKAIT jen snahou o přežití bez dalšího efektu.

legislativa

176 Praha chtělo by to silnější lobing u vlády, například zjednodušit a zrychlit byrokracii na úřadech 
např. při vydávání stavebních povolení. je nepřijatelné, aby se na několik vyjádření úřadů 
čekalo 3 a více měsíců - stejné jako u ohlášení, pokud se úřad do měsíce nevyjádří bere 
se to jako souhlasné stanovisko - a pokud projde něco co projít nemělo odpovědnost 
ponese úřad a jeho mašinérie - howgh

legislativa

177 Praha Navrhuji zlepšít přístup členů komory k platným ćsn za rozumnou cenu legislativa

178 Praha Nechápu jak je možné, že 4 profesní organizace (ČKAIT, ČKA, ČSSI a Svaz podnikatelů 
ve stavebnictví) nejsou schopné prosadit do parlamentu funkční stavební zákon a funkční 
stavební vyhlášky (zejména katastrofální vyhl. 499/2006 Sb., o projektové dokumentaci 
staveb - od ní se celé to martyrium povolování staveb totiž odvíjí - což nikdo na veřejnosti 
nikdy nezmínil), tragické prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu, matení laické 
veřejnosti slovíčkařením ohledně tzv. "ohlášení" stavby - které popírá svůj český slovní 
význam a vyvolává v obyvatelstvu dojem, že se jedná o něco "jednoduchého, rychlého a 
tím pádem levného" - jaj je možné že k tomuto nesmylu vůbec došlo a že to prošlo 
paralamentem??!! . Všechny tyto organizace z mého pohledu vyvíjejí naprosto 
nedostatečný tlak na státní správu a nechávají dál degradovat a dehonestovat už tak dost 
zdegradovanou pozici stavebních inženýrů a techniků - a to na všech úrovních - počínaje 
projektem, konče realizací. Neexistenci samostatného ministerstva stavebnictví 
suplovaného nekompetentním MMR považuji za jeden z těch důvodů - nemáme nikde 
zastání. Příkladem marnosti je nepřehledný systém několika typů řízení, pro každý sólo 
formulář žádosti (aby to zřejmě bylo jednodušší), svázané ruce referentů stavebního 
úřadu, neúměrně dlouho trvající závazná stanoviska DOSS, nesmyslé požadavky na 
souhlasy vlastníků sítí kteří v daném území ani nejsou (! - specialita SÚ Praha 4), naprosto 
volný výklad územních plánů bez regulace (zejména PSS - naprostá tragédie - zajímalo by 
mne, kolik profesně činných lidí ve stavební branži vidí vůbec nějaký kvalitativní posun 
vpřed). Každá vyhláška a zákon, který je v této republice přijat (a to nyní píši pouze o 
oboru stavebním a o vyhláškách a zákonech, které nás bezprostředně zasahují profesně a 
výrazně nám znepříjemňují pracovní život ) je horší než ten předchozí...katastrofa. 
neschopnost, nekompetence, nulová snaha OPRAVDU něco změnit k lepšímu a 
funkčnímu. Není divu, že referenti na stavebních úřadech se slzou v oku vzpomínají na 
"zlaté  socialistické stavební předpisy".
Škoda že si někde nepřečte a nepřeloží do češtiny např. rakouské nebo německé stavební 
zákony - to se mělo udělat v roce 1990 a měli jsme pohodu a klid.

legislativa

179 Praha Není vhodné příliš uvolňovat stavební zákon v oblasti povolování staveb. To si bude každý 
stavět co chce a kdy chce bez ohledu na okolí a zájmy společnosti.
Čerpám z vlastní zkušenosti  z povolování staveb okresního a obecního formátu.

legislativa

180 Praha Od doby zákona č.50 jsem zažil všechny jeho změny a zjednodušení stavebního řízení, 
kdy nakonec žádné z nich zjednodušením nebylo. Nebude tomu tak ani v tom 
připravovaném, pokud se nebudeme zasazovat o to, aby rozum zvítězil.

legislativa

181 Praha Pokud by autorizovaní projektanti měli přístup k ČSN přes internet díky ČKAIT , velice 
bych to uvítala.

legislativa

182 Praha Prosím, více se zasaďte o zjednodušení stavebních řízení. legislativa



str.  21

č. oblast vzkazy (dotazníkový průzkum ČKAIT 2019) téma

183 Praha Vzhledem k tomu, že jsem jeden ze spolutvůrců toho zákona (bývalý poslanec ČNR a člen 
iniciativní skupiny poslanců pro tento zákon) a vím proč jsme jej dělali, tak logicky 
podporuji to, co se z toho vyvinulo a vyvíjí. Nicméně nelíbí se mi dnešní stav právního 
prostředí ve stavebnictví a stále více se byrokratizující stavební prostředí v ČR. Chtělo by 
to "nějak" prosadit vyšší tlak na politiky, aby se tím podrobněji zabývali. Ostatně počet 
připomínek k novele stavebního zákona je jistou známkou toho stavu. Vidím-li 
nekompetenci té paní na MMR, nedivím se tomu, jak se to vyvíjí.

legislativa

184 Praha Že ČKAIT nevyjednala bezplatný přístup k normám pro své členy vnímám jako její velké 
selhání.

legislativa

185 Hradec 
Králové

chybí vydání vzory :
smlouvy o dílo
průvodní zprávy  dle poslení vyhlášky (každý 4 roky se mění , jsme projektanti a ne 
spisovatele)
souhrnné technické zpávy dle poslední vyhlášky , dtto

náměty

186 Hradec 
Králové

Je třeba zlepšit povědomí a tom co je současný trend, uvádět jej mezi členy. Je třeba začít 
více definovat kvalitu výstupů a požadavky na kvalitu, odbornost apod. (školení to 
nezachrání... je to o soustavné komunikaci s členy)

náměty

187 Hradec 
Králové

Jsem samostatný pracovník, v ČKAIT cítím jakousi, byť malou, ale přeci jen oporu. Přívítal 
bych jakési fórum názorů ostatních kolegů na technická řešení, které řeším. Recipročně 
bych se samozřejmě vyjadřoval i k jejich technickým řešením. Je to reálné ?

náměty

188 Hradec 
Králové

Mělo by se pořádat více společenských akcí i pro manželé a manželky, například divadlo, 
muzikály, koncerty, večeře, zájezdy

náměty

189 Hradec 
Králové

Modernizovat náměty

190 Hradec 
Králové

Zrušte tištěné časopisy, za ušetřené peníze nabídněte kvalitnější a levnější pojistku, 
kvalitnější školení, jděte trochu s dobou. Mimochodem viděli jste někdy grafiku hradeckého 
zpravodaje?

náměty

191 Karlovy 
Vary

ČKAIT by měla být progresivnější náměty

192 Karlovy 
Vary

Čkait by měla více hájit zájmy členů. Například žádat revizi vzorových smluv krajských 
úřadů ( Karlovarský) na vypracování projektových dokumentací. 

Výńatek ze smlouvy- smluvní pokuty:
i) v případě, že dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu 
mezi výkresovou částí PD a výkazem výměr k vadě projektové dokumentace a ke zvýšení 
nákladů stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 
% z navýšených nákladů stavby.

Připadá mi nemorální žádat pokutu procenty z nákladů stavby, které se pohybují řádově 
výše než honoráře projektantů.

náměty

193 Karlovy 
Vary

Možnost výběru časopisů podle profese náměty

194 Karlovy 
Vary

Na ČKAIT mi vadí nedemokratický systém jeho podstaty, volby kandidátů a valné hromady 
jsou pouze snaha, aby vše navenek působilo přijatelně, ale položme si otázku: jak může 
být volba demokratická, když valná hromada se svolává do malého sálu knihovny a kolik 
přijde členů? Stavební inženýři jsou zaneprázdnění a účast na valných hromadách si 
většinou nemohou dovolit, navíc je celkem zbytečná, protože jde od odsouhlasení 
předloženého programu. Kde je nějaká volební kampaň, představení kandidátů, kteří nás 
mají zastupovat atd. ? Nikde. Můj návrh co s tím?  Nehořekovat, že na valné hromadě je 
mizivá účast, to se tak, jak je systém pojatý, nikdy nezmění. Pojďme udělat elektronický 
systém, elektronické valné hromady, elektronické hlasování, aby se tak dala možnost 
VŠEM členům se aktivně podílet na chodu komory. Dále přímý volební systém, s řádnou 
volební kampaní, ve které nám mohou kandidáti představit svůj program. Nyní totiž vedení 
komory NEMÁ SKUTEČNÝ mandát voličské základny, není splněno žádné volební 
kvórum. V současnosti je celý volební a organizační systém založen na nedemokratických 
principech a je proto pro většinu členů nezajímavý, nepřijatelný a zbytečný. Obávám se 
však, že taková změna shora nepřijde, z pochopitelných důvodů.

náměty

195 Karlovy 
Vary

vzhledem k profesnímu zaměření by komora mohla využívat LINKEDIN náměty

196 Karlovy 
Vary

Zapomíná  se na strojaře ve vašich ředách, (technologická zařízení staveb) není všechno 
o stavařích

náměty
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197 Liberec Byl bych rád, kdyby ČKAIT šel s dobou a například došlo ke zpracování Rozsahu 
požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb. 
ve formě mobilní aplikace pro chytré telefony, která by nabízela například možnosti 
procvičovat si otázky a listovat otázkami a zkušební testy. Dnes se v této podobě dá 
komfortně připravit například pro získání rybářského lístku, zbrojního průkazu, 
kapitánského průkazu, řidičského oprávnění.

náměty

198 Liberec organizovat odborné exkurze na zajímavé stavby současnosti i historické náměty

199 Liberec Prosadit  účast  a  naši činnost a zkušenosti do komisí  zadávaných projektů a staveb 
zadávaných akcí u veřejných prostředků / dle profesních možností / 
Aby komora po profesích vydávaly jednoduché praktické   manualy /TP/ k základním ,
jednotlivým pracím , činnostem  i  BOZ  , dnes i  elektronicky . 
/pažení, hutnění, nátěry, nové technologie, lešení , potrubí kanal, voda , plyn , prostorové 
normy , vše v úrovni již současných technologii a předpisů.  Zveřejňovat  konstrukční prvky 
tak ,jak začínají být tvořeny pro projektování v BIM

náměty

200 Olomouc Bylo by dobré oddělit autorizaci pro projektanty, stvabyvedoucí a dozory. Požadavky na 
znalosti a kvalifikaci jsou velmi rozdílné a universální oprávnění je na škodu. Ve výše 
uvedené otázce chybí možnost: Spolupracuji s ČKAIT.

náměty

201 Olomouc Dotazník je dobrý začátek, ale chce to více servisu pro AO. náměty

202 Olomouc Nezaměřovat se pouze na projektanty, ale i na výrobu (stavbyvedoucí, autorský dozor a 
TDS) a neukazovat pouze úspěchy ale i nezdary, ze kterých se mohou další osoby poučit.
Prosadit, aby se stal soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr součástí projektové 
dokumentace a aby za jeho správnost ručil projektant.

náměty

203 Olomouc Od ČKAIT bych očekával jako od profesní organizace více komunikace s odbornou 
veřejností. Uvítal bych zřízení oborových "komisí" které by byly vysoce odborně 
zaiteresované a dělaly komunikační kanál mezi legislativními orgány (tvořící normy, 
vyhlášky zákony), DOSS a jinými subjekty v daném oboru. Zejména v oblasti požární 
bezpečnosti v které se pohybuji bych uvítal širší zapojení projektantů do připomínkování 
norem zprostředkování dialogu mezi HZS, projektanty, normotvůrci. V rámci oboru PBS v 
kterém pracuje slovy pár set lidí není problém pořádat hromadná setkání pro HZS, 
projektanty a revizní či montážní organizace, tak aby všichni měli jednotnou 
informovanost, čímž by se předešlo řadě nedorozumění a vznikl by zároveň při těchto 
setkáních prostor vyříkat si jednotlivé problémy.

náměty

204 Olomouc Profesis byl lepší na DVD (i kdyby to mělo stát nějakou korunu) náměty

205 Olomouc Projevit více zájmu o kolegy v realizační oblasti s cílem je získat pro práci v Komoře. náměty

206 Olomouc Přivítal bych, kdyby se pojištění vztahovalo na všechny odborné činnosti AO ve stavebním 
procesu, tedy nejen na činnosti na které je třeba autorizace.

náměty

207 Olomouc Více aktivity v uvedeném oboru. A zde uvedení mého jména: XXX. Děkuji za tento 
dotazník.

náměty

208 Olomouc Zmenšit počet autorizací, přidat větší pravomoci základním autorizacím náměty

209 Ostrava 1) Nutnost většího propojení teorie a praxe.
2) Nutnost přísnější kontroly stavebních úřadů u rekonstrukcí a oprav starších a starých 
staveb (objektů) z pohledu statiky. Mnoho majitelů objektů nemají ve svých archívech ze 
zákona povinnou "Dokumentaci skutečného provedení stavby (DSkPS)" podle §125 
stavebního zákona, kterou dodavatel stavby vždy zpracovává po ukončení stavby a 
předává stavebnímu úřadu při kolaudaci stavby. Povinnost archivovat DSkPS by měla být 
ze zákona i pro stavební úřady. Před každou rekonstrukcí nebo nebo opravou staršího 
nebo starého objektu by mělo být generálním projektantem provedeno "Hodnocení 
existujících konstrukcí" dle ČSN ISO 13822, doplněno aktuálním diagnostickým 
průzkumem. 

náměty

210 Ostrava ČKAIT by dle mého názoru měla zásadněji vstupovat do záležitostí, které se jí dotýkají. 
Skoro bych řekl, že by měla být důslednější při připomínkování a navrhování úprav, či 
neoprávněných právních požadavků. Na jednu stranu obdivuji shovívavost při prosazování 
zájmů členů ČKAIT, na druhou stranu v dnešní době je asi potřeba více důrazu, pokud 
chceme něco prosadit.

náměty

211 Ostrava Digitalizace,modernizace, nové komunikační kanály jsou potřebné a nutné náměty

212 Ostrava Doporučoval bych omlazení funkcionářů. náměty

213 Ostrava Je naprosto nutné změnit (zmodernizovat a zjednodušit) design stránek ČKAIT. Dále, v 
dnešní době, změna (např. adresa pobytu) je nutná pouze osobně na oblastní kanceláři. 
Kde jsou jen v pondělí, středu dopoledne a ve čtvrtek ve vybraný čas. Toto není 21. století, 
ale prehistorie. Proč to nejde elektronicky?

náměty
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214 Ostrava Komora by měla lépe podporovat své členy, snažit se řešit nedostatek učňů ve 
stavebnictví, ne pouze vysoké školy, protože za několik let může jít celé stavebnictví do 
kytek

náměty

215 Ostrava nelíbí se mi, že pouzí právníci mají státem stanovený sazebník a ČKAIT, zabezpečující 
často ochranu zdraví (povinně projektem) tuto ochranu nemají.

náměty

216 Ostrava Prověřit a zlepšit aktivitu výboru OK ČKAIT Ostrava. V rámci DK a DR zvyšovat tlak na 
kvalitu činnosti AO (SZ, AZ, Profesní a etický řád atd.).

náměty

217 Ostrava Spousta projektantů pracuje s nelegálně získaným SW (CAD, OFFICE apod) V každém 
projektu by mělo být kontrolovatelné prohlášení projektanta o původu a oprávněnosti 
používání SW.
Používání nelegálně získaného SW znamená značné snížení režijních nákladů a tím 
umožňuje neúměrně sníženou cenu projektových prací.
Velmi bych uvítal, kdyby v rámci databáze komory existoval kontrolovaný přehled o 
používaném SW a jeho nabytí. Zjednodušeně řečeno, používání nelegálně získaného SW 
je v rozporu se zákonem, 

náměty

218 Ostrava Uvítal bych iniciativu komory, která by se věnovala zlepšování platových podmínek 
projektantů - nemyslím si že je normální, aby vysokoškolsky vzdělaný odborník pracoval 
za nižší mzdu, než prodavač v supermarketu! Řešení honorářového řádu, či stanovení 
minimální cenové hladiny projekčních prací, tak aby byly pro projektanty závazné, ne jen 
dobrovolné. U jiných oborových organizací a profesních komor je viditelná snaha stále 
zlepšovat finanční ohodnocení svých členů, u ČKAIT jsem toto nezaznamenal. Pomohla 
by také osvěta veřejnosti, aby bylo jasně řečeno jak a proč je důležitá kvalitní a podrobná 
projektová dokumentace a proč by měla cena projekčních prací být na mnohem vyšší 
úrovni.

náměty

219 Ostrava Uvítal bych na profesis více konkrétních příkladů výpočtů-posudků ocelových konstrukcí, 
např. boulení, spřažené konstrukce, požární odolnost, styčníky, únava, seizmicita (něco 
jako příklady z praxe).

náměty

220 Ostrava Vadí mi, že komora nevá větší váhu v uplatňování prováděcích vyhlášek a zákonů  v 
návaznosti na rozhodnutí zákonodárců jakožto odborník ve své profesi a zástupce 
odborníků ve své profesi, nad kterými drží ochranná křídla. Dále mi vadí, že si komora 
ještě nenašla způsob jak ochránit honoráře svých členů v návaznosti za odvedenou práci, 
což má rapidním způsobem vliv na odváděnou práci. Ten kdo dělá poctivě si musí 
nárokoat podobný honorář jako te, kdo práci fláká, protože ví, že mu to stejně  projde 
(netvrdím, že je to pravidlo, ale je to z opravdu velké část...)....Děkuji za Váš čas.

náměty

221 Ostrava Velmi vytýkám komoře neexistenci honorářového řádu. Je to jeden z důvodů špatného 
ohodnocení projekčních prací. Dále mi vadí, že stavební projektant může autorizovat 
profese (TZB).

náměty

222 Ostrava Více detailních informací k různým oblastem, diskusní fórum o naší oblasti stavebnictví náměty

223 Ostrava zatím mi chyběla diskuze o tom jak hodnotit dříve postavené objekty či jeho části, není 
vhodné hodnotit podle EN dílčí části objektů - byly navrhovány  podle jiných předpokladů.
Do plánu dalších publikací by bylo vhodné zařadit některé od prof. Vaňka - jsou zde 
doporučení  jež mi poskytly vodítko jak v praxi postupovat.

náměty

224 Ostrava Zvýšit snahu o zrušení, nahrazení nejnižší nabídkové ceny, která bohužel slouží v 99% 
jako jediné a hlavní kritérium pro posuzování nabídek při ZVZ

náměty

225 Pardubice Pomoci řešit rozporuplné požadavky předpisů a nařízení, případně institucí. náměty

226 Pardubice Uvítal bych prosadit do legislativy povinnost oceňení projektů podle honorářového řadu. náměty

227 Pardubice Zdravím, naše organizace by se měla aktivně zúčastňovat dění ve městě příp. v kraji. 
Doprava, obchvaty i zástavbu  měst

náměty

228 Plzeň Komora by se měla kromě ryze stavařských témat, která logicky převládají, více zaměřit i 
na ostatní obory, na které se vztahuje autorizace. Osobně pracuji v oboru dodavatelství 
investičních celků pro energetiku a jsem držitelem autorizace IT00 - Technologická 
zařízení staveb.

náměty

229 Plzeň Myslím si, že by důchodci neměli platit členský příspěvek. většinou jen vypomáhají ve 
firmách.

náměty

230 Plzeň vedení oblastní komory by se mělo omladit a být dynamičtější a aktivnější v regionu, 
zapojovat se do dění a erudovaně vznášet připomínky k probíhajícím stavbám a kauzám

náměty
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231 Plzeň Více se starat o zájem mladých lidí o zaměstnání projektanta a podporovat vyšší odbornou 
technickou zdatnost současných absolventů vysokých a středních škol, což samozřejmě 
souvisí s odpovídajícím honorováním takové práce. Úředníků máme výrazný nadbytek a 
luxusně honorovaných. Mimořádně a významně redukovat současnou přebujelou 
legislativu, umožnit přístup k normám (ČSN, EN) a podílet se na jejich správnosti a vyšším 
odborném provedení. Snížit podíl práce právníků na tvorbě zákonů, vyhlášek a NV a zvýšit 
podíl techniků na tuto práci. Minimalizovat pronikání lokálních zájmů a tendencí zasahovat 
do právních předpisů. Větší reprezentaci práce komory ve sdělovacích prostředcích, 
minimálně na úrovni LK.

náměty

232 Praha - odborná skupina na sociální síti Facebook náměty

233 Praha autorizované osoby s širším rozsahem oprávnění (např. obor pozemní stavby) by měli mít 
možnost se zapojit a čerpat informace  i z jiných specializovaných oborů  (např. PBŘ, 
technika prostředí apod.)

náměty

234 Praha Bohužel bude opravdu potřeba posílit marketing zejména na sociálních sítích a přilákat 
mladé inženýry do aktivního působení. Jak, to ale netuším...

náměty

235 Praha Bude komora nějak legislativně bojovat o uznávání cen v honorářovém řádu? Např notáři 
mají svůj celostátní ceník a nikdo s nimi nediskutuje. Investoři převážně požadují ceník 
UNIKY, ale to je ceník. který je cenově někde jinde a dokonce některé  úkony nemá ani 
oceněné (např. studie) apod.

náměty

236 Praha Bylo by dobré práci Komory prezentovat způsobem zasahujícím i mladší členy nebo 
potenciální členy. Z časopisu Z+i to vypadá spíše jako politické schůze, které mě osobně 
nenadchnou, i když při osobní účasti např. na seminářích vím, že zde pracují normální 
lidé.
Další připomínka: semináře zpřístupnit i pro nečleny, potenciální členy, oni potřebují 
vzdělávání ještě více než členové.

náměty

237 Praha Bylo by dobré zavést školení i formou webináře, přes pracovní vytížení má školení pro mě 
vzhledem k cestování s ním spojeným vždy nižšší prioritu a je jednodušší si danou 
problematiku nastudovat samostatně.

náměty

238 Praha Bylo by možné, aby ČKAIT vytvořil (aktualizoval či zpřístupnil pokud existuje) nějaký 
honorářový řád, podle kterého (a s odkazem na něj) by bylo možné určovat přibližnou 
cenu projektu?

náměty

239 Praha ČKAIT by měla více komunikovat s členskou základnou, v někerých případech by mělo být 
možno používat elektronické hlasování

náměty

240 Praha ČKAIT by měla zajistit, aby významnou funkci TDI mohla dělat pouze autorizovaná osoba. 
V současné době vykonává tuto činnost kdokoli i bez stavebního vzdělání a bere tak v 
podstatě stavařům práci.

náměty

241 Praha Dobrý den, až v dotazníku jsem se dočetl, že je možné využít zasedací místnost ČKAIT 
pro obchodní jednání nebo právní poradnu. Ani na webu jsem při krátkém hledání tuto 
možnost nenašel, možná to tam někde je, ale nelze to jednoduše najít. Bylo by dobré 
vytvořit např. záložku na webu "služby čkait" či poslat informační mail, co všechno komora 
nabízí. 

náměty

242 Praha Domnívám se, že by měla existovat povinnost informovat o haváriích a vadách staveb, 
které by následně byly s odborným komentářem prezentovány členům.

náměty

243 Praha Domnívám se, že by se ČKAIT měla aktivně starat o celkovou úroveň projektového 
procesu v ČR a soustavně působit na zpřehlednění a kontrolu projektových prací ( 
například třeba namátkovým dozorem nad vybranými akcemi) a tím působit aktivně proti 
vzniku národohospodářských škod                           ( příkladem budiž sesuv na D8 ale i 
drobnější akce, kde kulaté razítko v podstatě nahrazuje výstupní kontrolu).

náměty

244 Praha Doporučuji diskutovat a potom vytyčit novou koncepci práce ČKAIT, která ČKAIT více 
umožní začlenit se do veřejného života a do legislativního rámce státu.

náměty

245 Praha Doporučuji lepší využití CŽV - na příklad při dvojí po sobě jdoucí neúčasti pohovorem či 
testem ověřit znalosti AO (při jednáních s orgány státní správy a SÚ je často připomínána 
neznalost právních předpisů a technických norem členů ČKAIT).

náměty

246 Praha Je nutno výrazně změnit fungování komory, aby nebyla jen "ze zákona", ale pozvedla obor 
i jeho vnímání okolím

náměty

247 Praha Jsem členem Aktivu dopravních staveb (ADS).
Sociální sítě by měl ČKAIT používat podle mne tak, aby zde měl založené svoje profily, a 
tyto návštěvníky odkazovaly na stávající webovské stránky ČKAITu a další možné 
současné zdroje relevantních informací.

náměty

248 Praha K otázce využití sociálních sítí - pokud přes sociální sítě komunikovat, tak navrhuji snad 
pouze z hlediska PR, nebo určitého způsobu marketingu pro ČKAIT a její členy s cílem 
upozorňovat na rizika stavebníků / investorů (především malých a privátních) při 
sjednávání zakázek s (NE-)odborníky, kteří "stavařině" ve stále větší míře kazí renomé.

náměty
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249 Praha k sociálním sítím - je na zvážení míra a způsob využití - např. zvolit jen automatizované 
zrcadlení aktualit publikovaných na webu a web ČKAIT nechat jako hlavní řídící kanál tzn. 
sociální sítě by byly jen podružným kanálem pro ty co je využívají a nestálo by to žádnou 
nebo málo práce navíc.

náměty

250 Praha LinkedIn náměty

251 Praha měli bychom podpořit učňovské školství - dostat nové české řemeslníky na stavby náměty

252 Praha Najít právní postup, který by umožňoval posuzovat kvalitu AO  (možnost vyžádání 
dokumentace k posouzení).

náměty

253 Praha Náplň oboru autorizací. Jako technolog odpadních vod (studium oboru Technologie vody 
VŠCHT Praha) mi nemůže být udělena autorizace stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství, jelikož nejsem stavební inženýr. Gró čištění odpadních vod spočívá 
v návrhu technologie. Jsem držitelem autorizace technologická zařízení staveb (v popisu 
náplně tohoto oboru by měla být činnost technologa projektanta odpadních vod zahrnuta 
dle mého názoru, stejně jako je oprávněno projektovat domovní COV a zařízení na 
areálových kanalizacích). Nebo by mělo být umožněno technologům projektantům býti 
držitelem autorizace vodní hospodářství a krajinného inženýrství. 90% stavebních inženýrů 
si stejně najímá technology projektanty,protože COV neumí navrhnout. S ohledem na 
tento fakt by držitel IV00 měl projektovat jen stavební část ČOV a kanalizace a držitel IT00 
technologickou část ČOV a to by mělo být vyžadováno v rámci oborů. Držitel IV00 by tak 
nemohl být oprávněn zastřešit i technologickou část. Jinak nevím, kam by absolvent 
Technologie vody na VSCHT Praha měl být zařazen v rámci jeho vzdělání,pokud navrhuje 
a projektuje ČOV???

náměty

254 Praha Ocenil bych zrychlení přístupu a "modernizaci" webu ČKAIT vč. mobilních aplikací a 
zavedení elektronického deníku AO místo tištěného.

náměty

255 Praha Pokusit se vyjednat lepší podmínky pojištění AO. Zveřejňovat často kladené a zajímavé 
dotazy právní poradně. Pokusit se o hlubší informování veřejnosti o práci AO a alespoň v 
rámci ČKAIT vydat honorářový řád.

náměty

256 Praha Postrádám jasnou respektive vůbec nějakou koncepci rozvoje ČKAIT do budoucna! 
Například možnosti více úrovňové autorizace s ohledem na charakter řešené stavby 
(základní pro RD apod., pokročilé pro stavby většího významu, expertní pro stavby 
specifické a náročné). Možnosti elektronického ověřování a evidence autorizovaných 
projektů. Vzdělávání orgánů státní správy, aby respektovali odpovědnost autorizovaných 
osob danou zákonem a nezasahovali do technických řešení, které jim nepřísluší.

náměty

257 Praha Považuji za důležité spolupráci komory s magistrátem HMP - SÚ každé MČ má svůj výklad 
stavebního zákona, některé z nich jsou zoufale byrokratické.

náměty

258 Praha Považuji za potřebné u staveb občanské vybavenosti (školky, školy, zdravotnická zařízení, 
knihovny, pracoviště lékařů, ordinace a čekárny) prosazovat - vybavovat řízenou 
rekuperací vydýchaného vzduchu s řízením CO2 a vodních par.

náměty

259 Praha Pro nás, kteří pracují hlavně v realizaci staveb bychom uvítali rozšíření informací a článku 
na konkrétní problémy při provádění staveb. Tíží nás nejasnosti při stanovování 
konkrétních kvalitativních požadavků, dovolené tolerance při omítkách, dlažbách, 
podlahách atd. Obtížně se tyto skutečnosti dohledávají.

náměty

260 Praha pro profesní odbornost doporučuji LinkedIn ; sloučit s ČKA a hájit zájmy profese společně 
a důrazněji

náměty

261 Praha Prosazovat autorská práva členů, protože mnoho technických návrhů je unikátních 
inovativních, ale bez jakékoliv ochrany narozdíl od architektů či umělců. Zvyšovat právní 
ochranu členů.

náměty

262 Praha Prosím zlepšit komunikaci s ČKA. Přiznávám, nevím jak, ale bylo by potřeba do dění 
ČKAIT zapojit více mladších členů, především v oboru PS. Zjednodušit informace na www 
stránkách ve smyslu - nejdříve dostupné informace pro širokou odborně méně 
orientovanou veřejnost, hlouběji informace pro odborníky.

náměty

263 Praha Přál bych si více propagace Profesisu na sociálních sítích. náměty

264 Praha Při zkouškách více zohlednit praxi. Nelze očekávat u pracovníků s 30 letou praxí školní 
znalosti.

náměty

265 Praha Přibrzděte developery v procesu výstavby, asociace developeru nemůže rozhodovat o 
stavebním zákoně s Andrejem na radě vlády. Systém dáti podporu za ústupek ničí poctivé. 
Prodejní cena 100 tis. Kč/m2 je trochu příliš. Developeři ovlivňují banky, stavební úřady a 
proto asi ta cena ale to je špatně.

náměty

266 Praha Rád bych aby se změnilo balení zasílaných časopisů a publikací z plastových obalů na 
obaly příznivější životnímu prostředí. děkuji

náměty
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267 Praha Rád bych, aby ČKAIT aktivně postupoval a bránil členy na trhu práce, aby se odměna 
činnost AO v praxi byla více ceněna, tak jak je to např. v advokacii, lékařství. přijde mi, že 
stavební činnost je často vykonávána za zlomkovou cenu jiných odborníků v jiných 
oborech viz výše.

náměty

268 Praha Rozšířit informace o jiných oborech než jen o stavařské problematice. Mám na mysli 
technologická zařízení (elektro, ASŘ, MaR)

náměty

269 Praha Sídlo v budově, kde není možné parkovat bych změnil :-) náměty

270 Praha Snížit poplatky důchodcům jednak podle věku (do 70 let, do 75 let do 80 let) nad 80 let 
zrušit. Dále pak těm důchodcům, kteří bez ohledu na věk vykonávají práce jen zřídka - lze 
limitovat dle ročních příjmů.

náměty

271 Praha Snižte roční příspěvěk náměty

272 Praha Spolupracovat se SŠ, učilišti při propagaci stavebnictví, zapojit učitelský sbor do dění 
ČKAIT a obráceně zvát nejlepší učně na akce ČKAIT např. na exkurze ale formou 
DOBROVOLNOSTI................! !

náměty

273 Praha TDS musí být státní úředník, specializovaný na jednotlivý obor prací, placený státem 
(držitel SP hradí státu jejich činnost), nesmí být jakkoliv závislý na stavebníkovi. To samé 
bych doporučil pro TDI.

náměty

274 Praha Touto cestou apeluji za protlačení neomezených mobilních dat nebo alespoň zvýšení 
limitu v rámcové smlouvě s T-Mobile. Děkuji

náměty

275 Praha uvítal bych kdyby ČKAIT poskytl vzorové technické zprávy zpracované podle vyhlášky v 
editovatelném formátu. To by projektantům opravdu pomohlo.
Poskyutnout výtahy z ČSN svým členům  zdarma

náměty

276 Praha V dotazníku by měla být možnost zadat kontakt i pro případné zkontaktování, pokud se 
někdo chce aktivně zapojit a nejen k zaslání výsledku dotazníku.

náměty

277 Praha Více se věnovat největšímu průšvihu - ve stavebnictví chybějí kvalitní řemeslníci a 
zodpovědní technici ve výrobě...

náměty

278 Praha Více se zaměřit na práci TDS, stavbyvedoucích a pracovníků investorských organizací či 
úřadů - zde je odborná podpora minimální, téměř vše je zaměřeno na projektanty

náměty

279 Praha Vím, že je to těžké, ale doporučil bych komoře důraznější přípomínkování a osvětu u 
veřejnosti návrhů zákonů, zejména a především nově chystaného Stavebního zákona.

náměty

280 Praha Všechna CŽV i formou webinářů. Vyžadovat dodržování zákona cestou stavebních úřadů - 
konkrétně netolerovat ověření dokumentace nesprávnou autorizací (samostatné statické 
výpočty, PBŘ razítkované pozemními stavbami). Když už došlo k zahrnutí všeho pod 
pozemní stavby a architekturu, zvětšit rovněž rozsah statiky a geotechniky tak, aby mohli 
zpracovávat kompletní projekty.

náměty

281 Praha Vzhledem k tomu, že autorizované osoby mají velkou zodpovědnost, měla by jim být s 
touto odpovědností dána i větší volnost ve výběru autorizovaných spolupracovníků. 
Myslím tím například to, že když pro mne, jako autorizovaného technika pro pozemní 
stavby, zpracuje autorizovaný inženýr pro pozemní stavby některé složky dokumentace k 
DSP rodinného domu a autorizuje je svým razítkem, není to v rozporu ani s autorizačním 
zákonem ani s výkladem MMR ČR ze dne 21.4.2009. Bohužel je to však v rozporu s 
výkladem Komory, resp. Ing. Klepáčkové (viz. např. dopis č.j. 122/2018).

náměty

282 Praha webové stránky jsou nepřehledné a zastaralé, kontakty na pracovníky komory nejsou 
úplné

náměty

283 Praha Zdůrazňovat potřebu pěstování a vyžadování odbornosti. náměty

284 Praha Zkoušky do ČKAIT by měli být přísnějši, aby se na stavbách nepohybovali lidi, který mají 
autorizaci a stejně ničemu nerozumí

náměty

285 Praha Zkuste omladit vedení komory a získat i ženský element náměty

286 Hradec 
Králové

Aktualizovat rámcovou smlouvu s T-Mobile. ostatní

287 Hradec 
Králové

Ať se daří!!! ostatní

288 Hradec 
Králové

Byla by možná kontrola práce členů ČKAIT? Někteří tomu opravdu nerozumí a 
nerespektují zákony. Bohužel projektují a dělají špatné jméno komoře.

ostatní

289 Hradec 
Králové

ČKAIT by měla vyvolat jednání s ministerstvem školství a prosadit na odborných středních 
a vysokých školách výuku práva. Ne vědeckou teorii, ale praktickou aplikaci.

ostatní

290 Hradec 
Králové

domnívám se, že činnost komory byla dříve ve společnosti a tvorbě zákonů výraznější ostatní
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291 Hradec 
Králové

Handicapem pro mě je stáří,ale přesto si rád přečtu zajímavosti v odborných časopisech 
které vydáváte a distribujete.Jsem rád,že čkait existuje a v rámci možností přenáší důležité 
informace mezi řadové členy.Vzpomínám na rok 1968 kdy vznikala podobná instituce/Unie 
architektů a stavitelů/.Byla však politicky pro tehdejší vedení nepřijatelná

ostatní

292 Hradec 
Králové

Chybí mi důraznější postup proti min. cenám v projektové činnosti a zárověň chybí osvěta 
veřejnosti, že za minimální peníze nemůže chtít perfektní dílo. Chybí ceník - tak jak je v 
Německu, .... Vytváříme duševní hodnoty, ve kterých se bydlí, pracuje, žije a přes to co 
všehny (tedy skoro všechny) zajímá je v první řadě cena a ne kvalita.

ostatní

293 Hradec 
Králové

jsem již 10 let důchodce a po ukončení prac.poměru jsem téměř ukončil i svou odbornou 
činnost.

ostatní

294 Hradec 
Králové

Jsem již důchodce, ale o dění v komoře se stále zajímám..důležité jsou pro mne i zájezdy - 
setkání s bývalými kolegy a pod.

ostatní

295 Hradec 
Králové

jsem již důchodce, tak má činnost je již omezena ostatní

296 Hradec 
Králové

Jsem OSVČ a členem ČKAIT od r. 1995. Mohu konstatovat  že informovanost  jedinců 
profesistů , týkající se změn v normách  a vyhláškách je špatná. Je povinností projektanta 
se neustále vzdělávat, jsme však pod tlakem termínů a sankcí a  na vzdělávání není čas. 
Musím konstatovat že v současnosti je i přes obecnou informovanost nejlepším 
prostředkem vzdělávání  praxe. Kolik mladých je  dnes ochotno obětovat min. 5let, aby 
tuto minimální praxi získali?  I přes dlouhodobou praxi  může člověk šlápnout vedle. 
Okamžitě se stává potravou  pro tisk a média.   
Projektantovi schvalují řešení státní orgány. Mnohdy  jejich rozhodnutí musí respektovat. 
Projektant přesto nese plnou zodpovědnost za dílo. Jaká je zodpovědnost státních orgánů. 
Evropské normy jsou překládány. Jejich výklad  je mnohdy v právnické podobě  a technik  
má problémy s jejich aplikací. Pojem v normě  "Mělo by být přihlíženo" je čistě alibistický, 
nic neřeší a staví nás předem do  role viníka.  

ostatní

297 Hradec 
Králové

Kolegům z komory pevné zdraví a hodně sil ve střetu s některými úředníky. ostatní

298 Hradec 
Králové

mým osobním přáním je, aby z odborného hlediska se ještě zlepšila spolupráce, resp. 
vymezila pozice komory jako garanta při uplatňování veřejného stavebního práva společně 
se stavebním úřadem

ostatní

299 Hradec 
Králové

Na některé povinné otázky se těžko odpovídá. Pravda je trochu posunuta. ostatní

300 Hradec 
Králové

na osobní spolupráci s ČKAIT jsem již za zenitem (*80) ostatní

301 Hradec 
Králové

Nejsem z hlediska své profese nadšen z profesní úrovně autorizovaných inženýrů a 
autorizovaných architektů. Zejména těch, kteří v rámci svého projektu mohou autorizovat i 
části dokumentace, kterým sami bohužel ani nerozumí, ale nemají ostych se za profesní 
část podepsat (ať již ji zpracovávali sami, nebo jen se obrátili na nezkušeného profesanta 
bez své vlastní autorizace). Navrhuji, aby veškeré profese byly autorizovány pouze 
profesanty, kteří k dané části mají svou vlastní autorizaci. A pokud AI nebo AA mám 
autorizací více, tak ať zpracovává ve svém projektu jen části, ke kterým má autorizaci.

ostatní

302 Hradec 
Králové

Nemám zatím zkušenosti, mám autorizaci teprve 3/4 roku. ostatní

303 Hradec 
Králové

Pohybuji se v profesi cca 25let.Od zkušenosti v  soukromé stavební firmě malého rozsahu, 
přes samostatné  projektování a projednávání záměrů výrobních společností v KHK. Stále 
více mě zaráží prohlubující se  rozdíl ve kvalitě  projektových dokumentací. S ní souvisí 
tlak investorů na nezdravé termíny zpracování  PD a jejich projednání, nedocenění 
náročnosti profese, její komplexnosti a důležitosti. Zastávám názor,že čím kvalitnější 
příprava, tím plynulejší průběh stavby a její dokončení. Jaká je šance,že projektanti získají 
závazný nástroj pro oceňování svých služeb?

ostatní

304 Hradec 
Králové

Profesis byl lepší na CD, nejsem a nebudu nikdy registrován na žádné sociální síti ostatní

305 Hradec 
Králové

Přeji hodně úspěchů ve Vaší činnosti. ostatní

306 Hradec 
Králové

Upozorňuji, že pracuji jako energetický specialista, což vymezuje i okruh eventuální 
spolupráce

ostatní

307 Hradec 
Králové

Ve stavitelství je nejdražší komoditou čas. ostatní

308 Hradec 
Králové

Z mé pracovní pozice jednatele stavební firmy je složité z časových důvodů podrobně 
sledovat dění ČKAIT a využívat poskytovaných služeb

ostatní



str.  28

č. oblast vzkazy (dotazníkový průzkum ČKAIT 2019) téma

309 Hradec 
Králové

Zdravím a přeji hezkou dovolenou. ostatní

310 Karlovy 
Vary

Držím palce a doufám v lepší zítřky. ostatní

311 Karlovy 
Vary

Jak důchodce se o činost komory zajímám a sleduji ji. ostatní

312 Karlovy 
Vary

Pouze mám dotaz, zda skutečně platí zákon č. 360/1992SB v platném znění, když se 
setkávám s realizací dle PD zpracovanou projektantem bez  autorizace. To vše projde i 
stavebním řízením. K těmto PD se dostanu v rámci činnosti RTEZ.

ostatní

313 Karlovy 
Vary

S ohledem na věk nepovažuji výraznější aktivitu v ČKAIT za podstatnou. ostatní

314 Liberec Činnost ČKAIT sleduji, ale vzhledem k mému věku, kdy již projektuji pouze mimořádně, se 
aktivně nezapojuji

ostatní

315 Liberec Děkuji, bohužel, jsem už letitý, ale ještě  pracující  důchodce ostatní

316 Liberec Díky , jsem vděčen za všechno , co se podařilo . 
Léta přibývají , síly ubývají , už asi sám příliš nepřispěji ...  

ostatní

317 Liberec Jsem  ve vysokém věku, proto již jen sleduji se zájmem dění kolem ČKAIT. ostatní

318 Liberec Pořád nechápu, že právníci mají stanovené ceny a stavaři ne. Orientace v cenách za práci 
je velice složitá, citlivá a je v tom mnoho korupce.

ostatní

319 Liberec Těším se na další spolupráci! ostatní

320 Liberec U dotazu o spolupráci s ČKAIT píšu - nemám zájem - protože časové vytížení v práci a 
mimopracovních aktivit je už nyní nezvladatelné.....

ostatní

321 Olomouc jak jsem slyšel na valné hromadě: "komora bude taková, jakou si ji uděláme" ostatní

322 Olomouc Je nutné více podporovat spolupráci s ČKA a společně se pokusit vytvořit funkční stavební 
zákon.

ostatní

323 Olomouc O odborné publikace mám samozřejmě zájem, ovšem nepamatuji si kolik sem jich koupil a 
kolik jich bylo vydáno ČKAIT

ostatní

324 Olomouc Proč v zákonu 360/1992 Sb. byli vynecháni AT v oboru pozemní stavby pro možnost 
zpracování PBŘ /pož. bezp. řešení/. Měla možnost se k tomu ČKAIT vůbec vyjádřit.

ostatní

325 Olomouc Vážím si práce odborníků při předávání zkušeností dalším členům. ostatní

326 Olomouc vždycky je to o aktivitě konkrétních osob ostatní

327 Olomouc Zahraniční exkurze pořádaní ČKAIT hodně drahé (oproti běžným CK) ostatní

328 Ostrava 1. Já vnímám v současné době jako hlavní problém, že se neustále protahují doby 
vyjádření k projektové dokumentaci. 
2. Další problém je rozpočet pro akce x vysoutěžená cena a následně cena realizace je 
pak nízká a realizační firmy hledají a snaží se uplatňovat vícepráce kdekoliv. 

ostatní

329 Ostrava Abyste nadále úspěšně pokračovali v činnosti. ostatní

330 Ostrava Ať se daří v další činnosti  :-) ostatní

331 Ostrava Děkuji za zájem o spolupráci. ostatní

332 Ostrava Dobrý den, možná by byla zajímavá informace o využití SW - druh, stáří ostatní

333 Ostrava Jak bývalo krásné projektovat za Rakousko Uherska, škoda, že na stavbu Národního 
divadla nebyla taková technika jak dnes a dnes se více čeká nebo podobně na stavební 
povolení, což je něčí ostuda nebo nutnost? 
Na stavební povolení se v Česku čeká stejně dlouho jako v Čadu či Nigeru
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/na-stavebni-povoleni-se-v-cesku-ceka-stejne-dlouho-
jako-v-cadu-ci-nigeru-73472

ostatní

334 Ostrava Jen sleduji činnost v ČKAIT - jsem v důchodu a omezen na chůzí. ostatní

335 Ostrava K dotazníku jen poznamenávám,že můj obor jsou Technologická zařízení staveb,
specializace -profesionální kuchyně.Proto pro mně vaše školení a odborné akce nejsou z 
odborného hlediska zajímavé.Vnímám že je daleko více autorizovaných inženýrů v 
oborech stavařských.To ale neznamená že práci ČKAIT podceňuji.Hodnotím ji pozitivně.

ostatní

336 Ostrava Komora se zabývá přípravou, realizací a údržbou staveb. V podstatě se vůbec nevěnuje 
samotnému provozu dokončených staveb.

ostatní
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337 Ostrava Komoru je potřeba omladit, je příliš zastaralá - např. elektronická autorizační kniha, 
elektronický stavební denník, více školení a informací pro TZB profese, ne jen pro 
pozemní stavby, více mladých lidí ve vedení. ČKAIT aktuálně bohužel chápu jako nutné 
zlo pro výkon své profese a nepodporuje mě v dalším průběžném vzdělávání - školení pro 
mě nenabízí. V mnoha ohledech se ztotožňuji s tímto článkem: https://autorizacni-zkousky.
webnode.cz/zaverem/

ostatní

338 Ostrava Koncem roku 1917 jsem přerušil živnost. Členem komory chci ale zůstat. ostatní

339 Ostrava mám už 78 let ostatní

340 Ostrava Návštěvy zajímavých staveb. Kapacita  jednotlivých akcí je daná většinou kapacitou 
jednoho autobusu a je v e velmi krátké době naplněna.  Jsem důchodce a nejsem tak již 
aktivním členem Komory, ale zajímá mně vše kolem staveb a stěvění.  Oceňuji proto, že 
mně Komora zasílá odbornou literaturu a mohu tak udržovat kontakt s technickým 
rozvojem ve stavebnictví.

ostatní

341 Ostrava Neodpustím si napsat, že moc ráda pročítám úvodní slova pana předsedy  Křečka v 
zasílaném časopise. Tolik reálného vnímání skutečnosti, která nás denně obklopuje... 
Škoda, že nemá podobné vnímání řada jiných, kteří se v naší profesi pohybují. Měli 
bychom se všichni snažit přispět ke zlepšení stále nepříliš dobré kondice technických 
profesí a stavebnictví, jinak je naše budoucnost nejistá. Musíme pamatovat na to, že je 
potřeba vychovávat další pokračovatele, komu mnohdy drsně nabyté zkušenosti předat, 
abychom se mohli posouvat dál. S vlastností naslouchat.  Vyplňováním statistik se  nikam 
moc daleko nedostaneme, přesto je dost pracovních míst závislých na tomto druhu práce. 
Aktivním členům ČKAIT  fandím a skládám poklonu, že si najdou čas a energii vytvářet 
něco pro ostatní, je to  trpělivá a mravenčí práce.  Ať přináší  výsledky.

ostatní

342 Ostrava Považuji za potřebné stanovit minimální limity cen projekčních služeb ostatní

343 Ostrava Přeji hodně sil do další úspěšné práce ostatní

344 Ostrava Přeji všem pevné zdraví. ostatní

345 Ostrava S ohledem na rychle se vyvíjející technologie a architektonické prvky ve stavebnictví je 
činnost ČKAIT velice důležitá, také pro osvěžení starších procesů.
Pro stmelení kolektivu stavbařů přispívají i domácí a zahraniční exkurze. Právní poradnu 
jsem doposud nepotřeboval. 

ostatní

346 Ostrava Snad jen, že jsem již v důchodu a jsem již velice málo aktivní. ostatní

347 Ostrava Velmi si vážím svého členství v ČKAIT a práce komory prosazující zájmy AI. ostatní

348 Ostrava Vzhldem k věku sleduji dění ČKAIT již jen z vlastního odborného zájmu ostatní

349 Pardubice - vzhledem k věku jsem spíše pasivním členem a proto jsem ani asi dva odstavce 
nevyplnil. 
- nemohu se ale jaksi smířit s nevyváženým stavem legislativy v  povinnostech projektanta 
vůči ostatním účastníkům výstavby. Upřímně řečeno, prakticky není možno odvést projekt 
který by nenesl pro projektanta riziko jako pro spoluviníka nekvalitního provedení stavby
- spolupráci přenechám mladším.

ostatní

350 Pardubice Hodně zdaru ve Vaší práci ostatní

351 Pardubice Ke sledování dění využívám  převážně internet  a  zpráv z oblasti  ev. z Prahy ostatní

352 Pardubice Nemám vlastní mail. Považuji za důležité prosadit autorizované osoby do praxe/ např. 
stavební dozor, odpovědná osoba apod./

ostatní

353 Pardubice tabulky- příručky, internet  má hlavně obchod reklamu -dobrá věc se prosadí  sama. ostatní

354 Pardubice udržovat i nadále profesní odbornost na 1. místě ostatní

355 Pardubice V odpovědi na zájem o odborné publikace jsem, zaškrtl ne, ale bohužel tam byl ještě 
dotatek, že o ně nemám zájem což není pravda, takže byla to taková patová situace. 
Odborné publikace mě zajímají jenom jsem si žádnou zatím nepořídil.

ostatní

356 Pardubice vyhovuje ostatní

357 Plzeň I přes vyšší věk jsem rád, že jsem členem ČKAIT. Rád se zúčastňuji výroční konference 
oblasti v Plzni.

ostatní

358 Plzeň Jsem již 10 let v důchodu,již nepodnikám ale o život v ČKAIT se stále zajímám. ostatní

359 Plzeň Myslím si, že Profesis je pouze pro dopravní stavby, je něco podobného pro vodní 
hospodářství?

ostatní

360 Plzeň Nejhorší práce je práce s lidmi. Zvlášť s těma, kteří tvrdí, že mají vždy pravdu. Takových 
autorizovaných bude hromada, tak Vám držím palce a přeju pevné nervy.

ostatní

361 Plzeň Proč může zámečník dodávat stavby na klíč, stavebními úřady není požadován ke 
kolaudaci stavební deník, oprávněná živnost atd.

ostatní
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362 Praha Aby komora tlačila na to, aby bylo více rozumu a méně byrokracie na úřadech ostatní

363 Praha Ať se daří Vám i mě? :) ostatní

364 Praha Byl bych rád, kdyby se Komora ve vztahu k státu jako veřejnému zadavateli mohla chovat 
rovnoprávně, jako oborová organizace, která ze zákona garantuje kvalitu svých členů a 
chce mít vliv na úroveň veřejných zakázek ve stavebnictví. Nyní se zdá, že s mizernou 
úrovní veřejných zadání nelze hnout, ale možná chybí jenom více iniciativy.

ostatní

365 Praha ČKAIT považuji za nezbytnou instutici. Nejsem ovšem typická autorizovaná osoba 
pracující v typickém stavebnictví, takže moje odpovědi tomu odpovídají.

ostatní

366 Praha do činnosti ČKAIT jsem již zapojen ostatní

367 Praha Dobrý den za mne komunikace a další věci přes Twitter k Facebooku mám odpor a 
zásadně ho nepoužívám.

ostatní

368 Praha Dobrý den, některé možnosti odpovědí jsou poněkud nešťastné. Např. Koupě publikací - 
správná odpověď by v mém případě byla "NEkoupila (za poslední tři roky)", ale v žádném 
případě neplatí, že o ně nemám zájem. Prostě je hledám až v případě, kdy narazím na 
téma, které potřebuji. Totéž se týká např. i využití "centrály" - jsem ráda, že je k dispozici v 
případě, že jí potřebuji. Ale pokud se dotaz týká jen "zasedací místnosti", tak tu jsem nikdy 
nevyužila. A ke své hanbě musím přiznat, že jsem ani netušila, že tahle možnost existuje.

ostatní

369 Praha Hlásil jsem se do poradních orgánů statiků, na řešení havárií  a poruch objektů, nikdy od 
roku 2002 se nikdo neozval, zda je tato pomoc od ČKAIT využívána?

ostatní

370 Praha Chtěl bych ČKAIT popřát mnoho sil do dalších let - často to musí být vysilující... ostatní

371 Praha Chybí mi komunikace komory s členskou základnou, proto tento dotazník vítám. Ale proč, 
když už jste si dali tu práci s dotazníkem, je tento poněkud nešťastně formulován? Např. 
otázka: "Chtěl(a) byste osobně více spolupracovat s ČKAIT? " Co mám vyplnit, když už 
spolupracuji, ale víc nechci? Detto následující otázka...

ostatní

372 Praha Je mi 76 let, přesto sleduji vše co je nového v mém oboru. ostatní

373 Praha Je mi již 72 let, proto je menší zájem. ostatní

374 Praha Je mi přes 70 let a tomu odpovídá i moje již malá pracovní činnost v oboru. Přesto se 
snažím neztratit kontakt se současným děním a k tomu využívám všechny materiály 
zasílané ČKAIT.

ostatní

375 Praha Je třeba si říct, že stavby většinou neřídí AO, pouze uvede své iniciály s kulatým razítkem 
do SD, ale jinak se řízení neúčastní

ostatní

376 Praha Jsem členem komory jen krátce (měsíc), ale pokud by to bylo trochu možné tak bych se do 
dění v komory rád zapojil. Samozřejmě nemám úplně mnoho času, ale pokud to bude v 
mých časových možnostech tak se rád zapojím.

ostatní

377 Praha Jsem již delší dobu v důchodu a dění ve své profesi (projektant strojírenských výrob - 
lakovny) sleduji již jen sporadicky, proto některé moje odpovědi jsou "s otazníkem". Ale 
stále považuji komoru za velmi důležitou a její práci za přínosnou - např. nyní v otázce 
stavebního zákona.

ostatní

378 Praha Jsem již pracující senior.Hodnotím projekty SF EU pro MHMP, MMR, MŠMT, MD  a MV  
ČR zaměřené na stavební projekty a zajímalo by mně, jak bude vypadat elektronické 
razítko autorizovaného inženýra? Jinak vám všem v  ČKAIT děkuji  za vaši práci pro nás.

ostatní

379 Praha Jsem předsedou zkušební komise Geotechnika, takže moje práce pro ČKAIT má trvalý 
charakter. Některé odpovědi proto přesně "nesedí".

ostatní

380 Praha K práci komory nemám žádné připomímky. Jen stát by měl k jejím povinnostem  také 
přidělit  odpovídající  pravomoc. Padající mosty jsou důsledkem jeho neodborného 
přístupu k výstavbě, zejména po právní stránce !

ostatní

381 Praha Kvalita projekčních prací setrvale klesá, odpovědnost AO se vytrácí stejně jako profesní 
čest. To má hájit komora, což nečinní dostatečně. Stejně jako pozitivní mediální obraz 
oboru. Ztrácí se tak zájem nastupující generaci o studium v oboru a kvalita dále bude 
klesat.

ostatní

382 Praha Má spolupráce je limitována věkem ostatní

383 Praha Moje účast je již nyní omezená, je mi 78 let a pracuji již na menších věcech a méně. Pořád 
jsem žádán někde o spolupráci, ale vzhledem k věku toto nepřijímám. Zjišťuji, že statika je 
již odtržená od ostatní stavařiny, o architektech ani nemluvím. Už tomu alespoň rámcově 
nerozumí skoro nikdo mimo statiků. Vznikají tak dětské chyby například ve stavebních 
projektech.

ostatní

384 Praha myslete na bezproblémový přechod mezi generacemi ostatní

385 Praha Myslím, že většinová laická veřejnost ČKAIT ani nezná. ostatní
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386 Praha Na všechny ankety a dotazníky by mělo být více času. Vždy jsou dány lhůty v řádu dnů, 
maximálně několika týdnů, což je pro normálně pracující osobu zcela nereálné reagovat a 
v našem oboru je vytížení spíše větší, jak menší. Například tento dotazník je rozeslán 
24.6. s termínem do 1.7. a to jsou již doby dovolených!
Markantní je to například u zákonů a vyhlášek, kdy to ministerstva řeší roky, ale lhůta pro 
vyjádření od ČKAIT je minimální v řádu týdnů.

ostatní

387 Praha podporuji snahu Ing. Perlíka nově nastavit komunikaci se členy, odbornou i laickou 
veřejností

ostatní

388 Praha pokračovat v práci jako ted ostatní

389 Praha Pokračujte. ostatní

390 Praha prosím, aby mne kontaktoval člověk, který se v komoře zabývá příhradovými předepjatými 
vazníky ze Slovenska.. děkuji. (anonymizováno)

ostatní

391 Praha Přeji hodně zdaru při prosazování našich zájmů v legislativě ČR potažmo EU. ostatní

392 Praha Přeji vám hodně elánu do dalších let a děkuji za vaši práci. ostatní

393 Praha Sociální sítě nepoužívám, takže tento zdroj, bude-li, nevyužiji. ostatní

394 Praha Své celoživotní vzdělávání prozatím především doplňuji aktivní prací s materiály výrobců, 
studuji si teorii i podklady v rámci projekční přípravy, občas zajdu na odborná (ne 
reklamní) firemní školení, v rámci firmy pak členství v profesní organizaci... Mohlo by toho 
být více, ale pracovní vytížení "v malé firmě již téměř vlka samotáře" mnoho neumožňuje. 
Nebránil bych se práci pro komoru, kterou považuji za důležitou součást profesního 
zázemí, ale myslím, že by se měli angažovat hlavně mladší perspektivnější členové.

ostatní

395 Praha Tím, že stát sice nařizuje ale vůbec nekontroluje, zda je každá stavba řádně vedená 
kompetentní autorizovanou osobou, pak podle mě snižuje vážnost a potřebnost především 
autorizovaných techniků.

ostatní

396 Praha U některých bodů dotazníku jsem musel bohužel zohlednit moji věkovou kategorii. ostatní

397 Praha Velmi si vážím vaší práce včetně rozsahu (záběru v rámci celého stavebnictví). Osobně si 
však nedokáži vyšetřit čas, více využít škálu nabídek nabízených aktivit (školení, exkurze, 
publikace) a již vůbec ne nabídnout i své služby.

ostatní

398 Praha Velmi si vážím zázemí, které ČKAIT svým členům poskytuje a to nejen po stránce 
odborné, ale i po stránce např. pojištění, konzultačních možností i kdyby to třeba měla jen 
být možnost získat zde kontakty na lidi, které aktuálně potřebujete. Velmi mne mrzí, že se 
již nedaří přimět ÚNMZ (dnes Agenturu …) k tomu, aby poskytovala přístup k technickým 
normám členům ČKAIT zdarma. Sleduji a vážím si úsilí, které v tomto směru ČKAIT 
vynakládá.

ostatní

399 Praha Viz můj mejl tajemníkovi Komory ostatní

400 Praha Vnímám zásadní názorovou rozdílnost v legislativních procesech (např. schvalování PSP) 
mezi mnou a ČKAIT. Pojištění profesní odpovědnosti je symbolické a naprosto 
nedostatečné - tedy alespoň pro mne - zbytečné. Přínos ČKAIT pro mojí praxi je 
bezvýznamný (CŽV si zajišťuji mimo akce ČKAIT).

ostatní

401 Praha Všechno dobré. Jen mít více času. ostatní

402 Praha vydržte (hromada nedoceněné práce). 
Hezký víkend přeji.
(PS: logika dotazníku není úplně svobodná, příště by snad mohla umožnit zaškrtnutí více 
políček? např. v 1. otázce bych zaškrtl druhé dvě ze tří možností, ..., v poslední obě  první 
možnosti)

ostatní

403 Praha Vydržte jak doposud, děkuji. ostatní

404 Praha Vydržte! :) ostatní

405 Praha Vztahy s architekty respektive ČKA by mohly být lepší. ostatní

406 Praha Z pohledu člověka z výroby se nyní potkávám při řízení staveb se značnou byrokracií, 
která v minulosti nebyla a velkou absencí technických znalostí. Pokud v tomto směru 
budeme pokračovat v dalších letech, tak zcela přijdeme o kvalitu výstavby, kterou nahradí 
velká kvalita v oblasti zpracování technologických předpisů, které pak stejně nikdo nečte, 
protože po technologické stránce neobsahují nic, jen je zde spousta informací o BOZP, 
koordinaci. Vzhledem k úplné absenci kvalifikované síly (učni a mistři) zde vidím největší 
problém výroby. 
K ostatním částem stavebnictví se moc vyjadřovat nechci.

ostatní

407 Praha Život je trochu jiný. ostatní
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408 Praha Bylo mi už 82 let, takže ode mě už nemůžete nic čekat. V aktivním věku jsem ale byl 
nespokojený s tím, jak pan Ing. Mach v počátcích CKAIT uváděl, že hlavním smyslem 
vzniku komory je zajistit a zvyšovat prestiž stavebních inženýrů, zatímco praxe  byla 
taková, že komora odmítala řešit, popř. posuzovat velmi sporná (naprosto nekvalifikovaná) 
rozhodování (popř. projekty, expertýzy apod.) některých, přestože autorizovaných 
inženýrů. To k prestiži autorizovaných inženýrů a komory rozhodně nepřispívalo (nešlo o 
případy, jimiž by se měl zabývat čestný soud). Už se praxe změnila???  

ostatní

409 Hradec 
Králové

Děkuji všem představitelům ČKAIT za jejich činnost v zájmu autorizovaných osob. pochvala

410 Hradec 
Králové

Dík za vaší práci! Pro přespolní je obtížné se aktivněji zapojit. pochvala

411 Hradec 
Králové

Je dobře že existujete, že jste a že se snažíte o informovanost členů. pochvala

412 Hradec 
Králové

Jen tak dál. pochvala

413 Hradec 
Králové

Nenechte se odradit kritikou a držím palce do další činnosti! pochvala

414 Hradec 
Králové

Práce komory je profesionální pochvala

415 Hradec 
Králové

servis čkait hodnotim pozitivne. 1*. kdyby takhle fungovaly jine organizace. pochvala

416 Hradec 
Králové

VAŠE PRÁCE - MÁ TO NĚJAKOU CENU-DÍKY pochvala

417 Hradec 
Králové

Vážím si práce oblastní kanceláře Hradec Králové za její vstřícný přístup a práci při 
výkonu profese i při řešení profesních problémů.

pochvala

418 Karlovy 
Vary

děláte to dobře pochvala

419 Liberec Děkuji za školení, týkající se telekomunikací. Děkuji i za to, že se těchto školení může 
účastnit i kolegyně, která se mnou pracuje na projektech a není autorizovanou osobou.  
Velmi nám to pomáhá.

pochvala

420 Liberec V mé dlouholeté praxi, ČKAIT mi byla mile za zády, za co jsem vděčný. pochvala

421 Olomouc Děkuji za aktivní přístup členům výboru oblasti. pochvala

422 Olomouc Dobrý nápad s dotazníkem pochvala

423 Olomouc Oceňuji práci při připomínkování zákonů. Zvlášť nyní u stavebního zákona. Jelikož jako již 
zkušenější článek systému stavebnictví (od roku 1984) velmi negativně vnímám stále se 
prodlužující a komplikující se proces povolování staveb, jejich kolaudování a potom proces 
změn staveb a jejich užívání. Mám obavu, že pro detaily se ztrácí celek. Také do procesu 
stavění stále více zasahují politici a zájmové skupiny, bohužel bez znalosti odborné 
problematiky. Navíc stálé hledání tzv. české cesty je často slepá ulička a pouhé 
oddalování aplikace zavedených a již osvědčených postupů ze zahraničí.

pochvala

424 Olomouc reflexní vesta, kterou jsem dostal na VH byla super nápad...praktický a užitečný "dárek", 
jen tak dál. a vážně si cením Vaší práce, současný stav mi vyhovuje.

pochvala

425 Ostrava CŽV mě nutí se vzdělávat a poznávat nové trendy v oboru, což je pro důchodce důležité, 
že nezakrním

pochvala

426 Ostrava ČKAIT na mne působí jako vysoce profesionální organizace. Díky. pochvala

427 Ostrava členské poplatky ČKAIT (Za málo muziky, hodně peněz). pochvala

428 Ostrava Děkuji komoře za podporu a odborné zázemí, které nám dlouhodobě poskytuje. pochvala

429 Ostrava Děkuji za dosavadní spolupráci a těším se na další spolupráci. pochvala

430 Ostrava Děkuji za Vaši práci. Kladně hodnotím školení formou webinářů - Praha je z MSK daleko. pochvala

431 Ostrava Děkuji za vše, co pro členy ČKAIT děláte. pochvala

432 Ostrava Děláte svou práci dobře, ale mě taky nikdo nechválí. Již 30 let se bavím realizací staveb. 
Právní služby nevyužívám, platím si  právnickou kancelář z Brna., kde je syn 
spolumajitelem. Přeji všem v ČKAIT pevné zdraví. 

pochvala

433 Ostrava Chci pochválit. Jsem velmi spokojen s činností a přístupem "sekretářek" naší oblasti 
Ostrava. Chci jím takto poděkovat.

pochvala

434 Ostrava Líbí se mi aktivita vedení ČKAIT při přípravě nové legislativy. pochvala

435 Ostrava Oceňuji vždy vstřícné chování pracovnic oblastní kanceláře Ostrava pochvala
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436 Ostrava Velmi děkuji za poskytované informace, školení, PROFESIS. Nedokážu si činnost bez 
těchto prostředků představit. Považuji tuto činnost za velmi přínosnou pro dobrý 
celorepublikový rozvoj vnášející do všech zájmových oblastí řád a pořádek.

pochvala

437 Pardubice Cením si komory jako důležitého zdroje informací (sociální sítě nepoužívám). pochvala

438 Pardubice Děkujeme. pochvala

439 Pardubice Děkuji za vaši aktivitu se zjišťováním názorů členů komory, komoru vnímám pozitivně jako 
informační kanál pro své členy i jako autoritu na poli stavebnictví.  Bohužel není mnoho 
prostoru se více zapojit, snad se časem zlepší. 

pochvala

440 Pardubice Obdivuji všechny, kteří pro ČKAIT pracují. Záslužná činnost. Vím, o čem to je, pracoval 
jsem dříve ve výboru ČKAIT Pce

pochvala

441 Plzeň Děkuji vám za práci. Jenom nadále tak úspešně pokračujte ! pochvala

442 Plzeň Odvedenou práci vedení ČKAIT pro členskou základnu považuji za velice přínosnou - 
získání většího přehledu o novinkách v oboru, změny předpisů, zajímavosti z oboru a 
…….

pochvala

443 Plzeň ůlohu ČKAIT považuji za velmi pozitivní pochvala

444 Praha Spokojenost s čiností ČKAIT. pochvala

445 Praha Děkuji Vám za trpělivou a nikdy nekončící práci . Drtivá většina členů to neumí ocenit . pochvala

446 Praha Děkuji všem pracovníkům ČKAIT za čas I ochotu pracovat pro dobro našeho oboru. Někdy 
samozřejmě brblám, když si čtu zprávy z komory, ale to je běžný provozní stav každé 
organizace. Každý člověk má svůj pohled na věci kolem sebe a není snadné najít 
kompromis. Nicméně, jako celek je ČKAIT fundovaná a odborně zdatná organizace a jsem 
hrdý na to, že jsem jejím členem. Díky.

pochvala

447 Praha Děkuji všem pracovníkům komory za jejich práci pochvala

448 Praha Děkuji za možnost navštěvovat přednášky v rámci CŽV. Mnohé z nich mě nadchly. pochvala

449 Praha Děkuji za skvělou práci pobočky Praha ! pochvala

450 Praha Děkuji za Vaši práci a vytrvalost, rozhodně je potřebná a dává mi pocit "dobrého 
zakotvení".

pochvala

451 Praha Děkuji za Vaši práci. pochvala

452 Praha Děkuji za Vaši práci. pochvala

453 Praha Děkuji za vaši práci. Zatím jsem od komory nic nepotřeboval (mimo školení, odborných 
článků, časopisů atd. - prostě tomu čemu já říkám drobnosti, ale pro vás spousta práce). 
Jsem však přesvědčený, že pokud bych byl v maléru, mám se na koho obrátit.

pochvala

454 Praha Děkuji, jen tak dál pochvala

455 Praha děkuji, že se Komora zapojuje do řešení různých problémů našeho oboru pochvala

456 Praha Díky za váš postoj ve věci novelizace stavebního zákona pochvala

457 Praha Dobrá práce. Jen, tak dál. pochvala

458 Praha Držím palce v další činnosti ČKAIT. Děláte záslužnou práci. pochvala

459 Praha Chtěla bych poděkovat p. ing. Špačkové za vedení aktivu PBŘ. pochvala

460 Praha Jako autorizovaný inspektor pozitivně hodnotím pomoc ČKAIT, kterou věnuje naší sice 
dost potřebné ale přehlížené profesi a její funkci v moderním stavebnictví.

pochvala

461 Praha Jdete s dobou a vážím si Vaší mravenčí práce. Stmelujete , vedete odborně obrovskou 
masu technické inteligence v celé republice. Jste garantem odborného růstu nás všech ,
kteří to řemeslo každodenně v provozech na stavbách děláme a činíme tak rádi a se 
stavovskou ctí. Stačí se rozhlédnout. Jen tak dál.

pochvala

462 Praha Je výborné, že ČKAIT existuje včetně CŽV! pochvala

463 Praha Myslím, že ČKAIT plní svou úlohu dobře. pochvala

464 Praha Ocenuji system celozivotniho vzdelavani! pochvala

465 Praha Posílám poděkování pro všechny, kdo se podílí na udržení  i zlepšení úrovně vzdělanosti 
(aktualizování Profesisu, publikace, apod.)

pochvala

466 Praha Program celoživotního vzdělávání je velmi kvalitní a dozvím se zde vždy velké množství 
informací, které využívám ve své praxi. Přesto by mohlo  být více seminářů zaměřených 
na TZB. Jinak jsem velmi spokojen.

pochvala

467 Praha Vážím si postojů předsedy ing. Křečka, které občas publikuje. pochvala
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468 Praha Vnímám ČKAIT velice pozitivně, ale kvůli časovému vytížení nemám moc času se tomu 
více věnovat  :o((((

pochvala

469 Hradec 
Králové

ČKAIT by měla být více vidět v médiích, pozvednout veřejné mínění o profesi prestiž

470 Liberec ČKAIT by měla aktivně vystupovat v médiích apod., aby členové nebyly pocitu, že je pro 
ně užitečná. Více se publikovat. Více bojovat za členy.

prestiž

471 Liberec Prezentace komory ve veřejném a mediálním prostoru neodpovídá její velikosti a 
významu. Z rádia slyším hlasy a v televizi vidím obličeje představitelů lékařské, lékárnické, 
stomastologické, notářské, exekutorské komory, ne tak ČKAIT, která je, tuším,  druhou 
nejpočetnější. Je potřeba se aktivněji postavit situaci, kdy médii je ve veřejnosti budován 
obraz příslušníků stavební profese jako směsi bezohledných předražovatelů veřejných 
zakázek a podivných existencí s lopatou u silnice, neschopných postavit za rok kilometr 
dálnice. Dále bych ocenil, kdyby webové stránky komory přestaly vypadat, jako že jsou z 
devadesátých let. 
Ale jinak děkuji komoře za všechno dosavadní úsilí a přeji mnoho zdaru úsilí budoucímu.

prestiž

472 Olomouc Domnívám se, že zkušeností představitelů a členů komory vláda a ministerstva 
nedostatečně využívají, neváhám se napsat že pro ně komora není důstojným partnerem. 
O tom i svědčí "pokusy" MTR o zjednodušení SZ , které jsou paskvilem a místo 
zjednodušení celou situaci jen zhoršují. Myslím si, že i vyjadřování a kroky  současné 
ministryně nic pozitivního nepřinesou. V našem oboru jdeme ode zdi ke zdi. Mělo by nás 
více slyšet.

prestiž

473 Olomouc Nejsem spokojen s postavením stavebních inženýrů ve společnosti. Vše dobré v tété 
republice si přivlastňují architekti. Absurdní je, když most i jiné konstrukce je jejich práce, 
na statika a stavaře se ani nevzpomene. Vyjímkou je Ještěd a vysílač na Žižkově. Tam o 
stavařích byla zmínka.
 Problém spolupráce vyplývá z mého věku.

prestiž

474 Olomouc Větší prezentace komory v mediích. prestiž

475 Ostrava Více informací o práci ČKAIT v televizi a odborně populární pořady o stavbách - RD, 
občanské stavby, komunikace a další, plánování staveb a jejich realizace s vazbou na 
zákony, svépomocné úpravy stávajících staveb (stavby načerno) a pod.  
K otázce o spolupráci - už né, je mi 79 let 

prestiž

476 Praha ČKAIT by měla důrazněji hájit stavební profesi, a to jak jednáním se státními orgány , tak i 
s médii. Měla by více akcentovat pozitiva stavební profese, aby se změnil názor, který šíří 
média, že co stavebník, to lump. Dál by se měla víc zasazovat o to, aby se dostalo do 
povědomí  "lidu", že stavební profese je vysoce kvalifikovaná a odpovědná. V médiích 
vidíme pouze příklady když spadne nějaký most nebo střecha, ale když se podaří nějaké 
kvalitní inženýrské dílo, je z toho maximálně krátká zmínka. Ale co to stálo úsilí od záměru 
až po kolaudaci to už nikdo nezmíní. S tím souvisí i změna názoru veřejnosti na 
odměňování osob činných ve stavebnictví - srovnejte hodinové sazby jiných profesí ( 
právníci, lékaři, ale i architekti), nad kterými se nikdo nepozastaví a autorizovaných 
inženýrů a techniků, u kterých , když si účtujeme 500 Kč/hod, tak  vás protistrana  vnímá 
jako zloděje. 

prestiž

477 Praha ČKAIT je absolutně nedostatečně prezentována v mediích. Velká část veřejnosti nemá ani 
potuchy, že nějaká inženýrská komora existuje a navíc nějaký autorizovaný inženýr. To se 
projevuje z mých zkušeností hlavně v projektování a tím následně v  honoráři za 
provedené práce. Stavebník (investor) klidně tučně zaplatí profesnímu dělníkovi, než aby 
zaplatil dle honorářového řádu autorizovanému inženýrovi za ty jeho "papíry". Nevím, proč 
naše komora není prezentována jako ostatní komory ( lékařská, lékárnická, zubařská ....), 
které jsou veřejnosti známé a také uznávané.

prestiž

478 Praha Dle mého názoru se moc nedaří prostřednictvím komory zlepšit stále klesající jak prestiž 
pozice stavebního inženýra ve společnosti, tak i jeho ohodnocení v rámci jeho výkonu 
odborné činnosti. Tomuto trendu si myslím ani nepřispěje (ba naopak) implementace BIM.

prestiž

479 Praha Malá autorita pro vládu a ostatní orgány státní správy prestiž

480 Praha Měli byste víc komunikovat s médii. A to hlavně trochu populárně, aby bylo o problémech 
slyšet. Tlačit na politiky skrze veřejnost. To se bohužel vůbec neděje.

prestiž

481 Praha Mrzí mě, že se nikam neposouvá otázka honorářového řádu a minimálních cen a 
hodinových tarifů za naše projekční práce. Čekal bych, že ČKAIT vyvine nějakou aktivitu, 
spojí se s největšími hráči ve stavebnictví a začne tlačit na politiky, vládu. Nejsem 
odborník, ale když to jde u zubařů nebo právníků, proč by to nešlo u stavebních inženýrů. 
Změna musí přijít odshora, ne od nás zaměstnanců, malých projektantů. Nyní je ideální 
doba si dupnout, stavebnictví zažívá už několikátý rok boom, to nebude navždy. Kdy jindy 
něco vyjednat, když ne teď.

prestiž

482 Praha Nutno zcela zlepšit přístup k vládní administrativě včetně vážnosti profese prestiž
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483 Praha Vztah inženýr vs. architekt a obdobně ČKAIT vs. ČKA bohužel odráží společenský vztah 
mezi humanitární uměleckou frontou vyvolených a realisticky uvažujícími lidmi technických 
směrů. Prohráváme. Vím, že by to neměl být zápas, ale naši partneři se nechovají jako 
partneři, ale jako protistrana, a proto je třeba býti v tomto směru daleko aktivnější a 
efektivnější.

prestiž

484 Praha Zvýšit prestiž inženýrského stavu a přiblížit se honoráři např. advokátnímu tarifu. Je mi 
lehce žinantní, pokud si advokát v Praze účtuje 3x tolik za hodinu práce co statik. Je to vše 
provázané.

prestiž

485 Hradec 
Králové

Jako OSVČ-vedlejší bych uvítal webináře v podvečerních hodinách, případně možnost 
shlédnutí záznamu. Rád bych se CŽV účastnil častěji, ale hlavní pracovní činnost mi to 
nedovoluje.

vzdělávání

486 Hradec 
Králové

Zcela mizivá aktivita mostařů a pro mostaře!! vzdělávání

487 Karlovy 
Vary

Organizovat odborná setkání (worshop) AO se stejným zaměřením (zdroj výměny 
informací).

vzdělávání

488 Karlovy 
Vary

Postrádám nějakou cestu, jak se poučit z chyb, které se na stavbách dějí. Nikde nejsou 
zveřejňovány příčiny poruch a poučení, které z nich plyne. Nešlo by to ani anonymně a i 
po ukončení případných soudních sporů? Je to velmi významný zdroj poučení.

vzdělávání

489 Karlovy 
Vary

Více webinářů a automatické registrování na nich do CŽV. vzdělávání

490 Liberec Ano, jako v minulosti připomínám, že pro odbornost vodohospodářství jsou školení v této 
oblasti v minimální míře. A těch pár, co se ročně vyhlásí, jsou pro mne těžce dostupná v 
Hradci a v Brně, V Praze je to minimální počet. 
Přitom se po vodohospodářích toho chce stále více, zejména v současné době 
začínajícího sucha. 
Profesní vdělávání, které musíme absolvovat, absolvuji s tématikou např. suché výstavby, 
dřevěných montovaných staveb apod., je to pro mou specializaci zbytné. A dohánět to 
každý rok školeními o zákonech už je unavující.

vzdělávání

491 Liberec Komora, resp. její CŽV je, až na nepatrné vyjímky, o stavařině ! vzdělávání

492 Liberec Pořádejte školení i v okresních městech nebo snižte základní poplatek (3000 Kč) dle 
adekvátního bydliště. Nebo hraďte cestovní náhrady na školení ze vzdálených míst nad 60 
km.

vzdělávání

493 Liberec Při dnešní nabídce lehce dostupných informací z oboru je CŽV naprosto nadbytečnou 
akcí. Jde v mnoha případech spíše o reklamní akci přednášejících.

vzdělávání

494 Liberec Úroveň CŽV je podle mě v oboru poz.staveb nízká (informace na úrovni SŠ nebo VOŠ), 
školení by měla spíš konkrétně směřovat k budoucímu směřování stavebnictví (pasivní 
stavění, BIM,....), případně opravdu odborně (klidně za spolupráce výrobců) k jednotlivým 
součástem objektů. Samozřejmě k právním změnám - to by naopak mohlo být více 
zaměřeno na konkrétní postupy, než na odříkávání paragrafů.

vzdělávání

495 Liberec V dnešním technickém světě mám připomínku nebo lépe řečeno prosbu jestli by nebylo 
možné vedené školené v rámci celoživotního vzdělávání natáčet a vydávat online. Školení 
se z mí zkušenosti koná převážně v termínech, kdy buď řídím nebo sedím na KD. Rád 
bych se o jisté tématice dozvěděl také z dalších zdrojů mimo literatury.

vzdělávání

496 Liberec Za více než 10 let členství jsem nenašel místo kde by mi ČKAIT pomohla. Celoživotní 
vzdělávání v oboru zajišťují na vyšší úrovni oborové organizace (ČBS, ČAOK, DYVIP, 
SEKURKON ..) takže pozici ČKAIT spatřuji spíše jako společenskou (možnost lobovat za 
pozici profese, vysvětlit, zastat se v případě negativního vnímání stavařů a stavebnictví) a 
tu podle mého názoru neplní.

vzdělávání

497 Liberec Zlepšení CŽV, myslím že je v Liberci oproti Praze nedostatečné, nezajímavé. vzdělávání

498 Olomouc 1. Uvital bych castejsi pripominani odkazu na web ckaitu i samotny profesis, protoze 
kolikrat clovek netusi, ze by tam mohla byt nejaka pomucka. Pokud by se tomu delala vetsi 
reklama na konkretnich vecech, tak by to bylo i vice vyuzivane. Hodne lidi nenapadne tam 
neco hledat.
2. Libi se mi webinare. Je to sance, jak se neco dozvedet, aniz by se muselo jezdit napr. 
do Prahy, protoze prednaska se v regionu asi nevyplati nebo o region nema prednasejici 
zajem.

vzdělávání

499 Olomouc Uvítal bych více webinářů vzdělávání

500 Olomouc V rámci CŽV komorou jsou po skončení přednášek většinou zasílány presentované 
materiály. Uvítal bych dodání těchto materiálů ještě před přednáškou, nebo na přednášce 
(na místě klidně i elektronicky), tak aby se daly dělat poznámky již v průběhu akce.

vzdělávání
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501 Ostrava ČKAIT by se měla aktivně podílet na úpravě počtu typů absolventů vysokých škol s 
následnou regulací množství vydávaných autorizací pro jednotlivé obory. Pociťuji urgentní 
nedostatek "specialistů" téměř všech oborů, hlavně v souvislosti s rychlým technickým 
rozvojem (např. v elektrooboru třeba silno i slaboproudaři) ale i všechny ostatní klasické 
základní jako zdravotechnici, statici a další..

vzdělávání

502 Ostrava Nejsem na sociálních sítích, ani nemám v úmyslu si účet zřizovat
Webináře jsou výborné, bylo by dobré, kdyby byla možnost (pro přihlášené) sledovat 
záznam přednášky kdykoliv jindy, třeba i opakovaně

vzdělávání

503 Ostrava Nelíbí se mi semináře jednostranně zaměřené  na jednoho výrobce a hodnocené body. 
Školení (seminář) by mělo být např. o jednom druhu materiálu ale od všech možných 
výrobců a porovnání vlastností  a cen, aby bylo s čím srovnávat a vybírat - pak je to k 
něčemu. Je to pro OSVČ neúnosné časově i finančně jezdit po školeních. Na internetu se 
dovzděláme sami a za zlomek ceny školení a jsme schopni porovnávat výrobky od více 
dodavatelů a ne jen od jedné firmy......

vzdělávání

504 Ostrava Profesis bych občas využil, ale je pro mne nedosažitelný - uživatelské jméno ani heslo 
nefungují.

vzdělávání

505 Ostrava Protože jsem technolog, myslím že by technologové přivítali informace ze strojírenství a 
hutnictví. Kdysi vychazely časopisy z těchto oborů, nyní nemám o těchto časopisech 
žádné informace.

vzdělávání

506 Ostrava Systém celoživotního vzdělávání by měl být aktualizován a do tohoto vzdělávání by měly 
být zapojeny VŠ, jako garanti, zejména v oblasti Stavebního zákona a souvisejících 
předpisů. Přičemž účast na vybraných seminářích by měla být pro autorizované osoby 
povinná (cca 1x za 5 let), což by mohlo vést k lepší orientaci dříve autorizovaných osob v 
aktuálních předpisech platných v procesu výstavby.

vzdělávání

507 Ostrava U školení v rámci CŽV se poslední dobou zaplní kapacita již v den obdržení informace o 
konání, a dále již není možno se přihlásit - bylo by zlepšením lépe dimenzovat kapacitu 
vzhledem k předpokládanému zájmu.

vzdělávání

508 Ostrava Uvítal bych více odborných školení v oboru statika a dynamika staveb v oblasti Ostrava vzdělávání

509 Ostrava Uvítal bych více seminářů, které budou svými tématy zaměřeny na obor technologická 
zařízení staveb. Shodou okolností nyní jedno v Ostravě proběhlo na téma Protivýbuchová 
bezpečnost průmyslových provozů.

vzdělávání

510 Ostrava Více poznávacích zájezdů  (exkurzí) po Evropě.Zatím byly moc dobré. vzdělávání

511 Ostrava Více seminářů směřovaných k vodohospodářským stavbám vzdělávání

512 Pardubice Rád bych, aby byla v Profesisu funkce, kde by bylo možné seřadit vydané normy v 
jednotlivých oborech dle data jejich vydání či aktualizace. Nikde na internetu či jinde jsem 
nenašel způsob, jak si ověřit, které normy byly v poslední době aktualizovány či vydány v 
oboru vodní hospodářství.
Chtěl bych, aby mi na mail chodilo upozornění o seminářích celoživot. vzdělávání i z 
poboček, které bych si vybral. Volal jsem na jednu z poboček s prosbou o tuto možnost a 
bylo mi kategoricky řečeno, že to možné není.

vzdělávání

513 Pardubice Bylo by dobré po vzoru jiných institucí pořizovat záznamy z kurzů a jejich zveřejňování 
(např. na youtube nebo jiné platformě). Byla by tak jednak možnost zpětně prohlížet 
informace z kurzů, případně se dozvědět informace z kurzů, na kterém se dotyčný osobně 
neúčastnil.

vzdělávání

514 Pardubice Dobrý den, bohužel kvůli pracovnímu vytížení nemám čas účastnit se seminářů, exkurzí 
apod. Ovšem drtivá většina těchto aktivit je zaměřena mimo můj obor, což je VN, VVN a 
ZVN energetika.

vzdělávání

515 Pardubice obecně - občas příjde do e-mailu pozvánka na školení, ale velmi zřídka. Je možné někde 
zapnout zasílání všech nově přidaných školení?

vzdělávání

516 Pardubice Rád bych využíval PROFESIS, ale nejde se k informacím dostat vzdělávání

517 Plzeň pokud je to možné , zaměřil bych školení vhodná pro stavbyvedoucí na  termíny mimo 
hlavní stavební sezónu

vzdělávání

518 Plzeň Postrádám vzdělávací akce pro vodohospodáře. vzdělávání

519 Plzeň Velmi málo přednášek celoživotního vzdělávání se týká oboru "dopravní stavitelství" vzdělávání

520 Praha Absolutně postrádám odborné věci pro profesi elektro, např. zdarma přístup k ČSN. vzdělávání

521 Praha Bylo by přínosné, kdyby všechna školení byla i online. Jednak kvůli malé kapacitě sálu, 
jednak kvůli dojíždějícím. Vím, že někteří přednášející si to nepřejí, ale zkuste je přemluvit.

vzdělávání

522 Praha dát větší prostor pro přihlášení se na semináře, zpravidla pokud nemám možnost zapsat 
se  bezprostředně po vypsání, je plně obsazen

vzdělávání
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523 Praha Dobrý den,
ČKAIT chápu jako sdružení odborníků mnoha profesí. Z nabídky školení CŽV mám pocit, 
že převažuje zaměření na stavební obory. Sám jsem se zúčastnil několika přednášek se 
zaměřením na elektroinstalaci, ať už pořádaných přímo ČKAIT nebo externími 
organizacemi pod její záštitou. Úroveň byla často, mírně řečeno, nevalná. Neuvažujete o 
nějaké selekci s cílem zlepšení úrovně přednášek a rozšíření jejich nabídky? Na druhou 
stranu chápu, že s danou členskou základnou a dostupnými odborníky děláte, co se dá.
Děkuji

vzdělávání

524 Praha Důležité akce CŽV jsou téměř nedostupné, jsou často obsazeny přihláškami už 2. den po 
uveřejnění termínů na internetu

vzdělávání

525 Praha chybí dotisky k panelovým soustavám, nejsou dohledatelné typové podklady k jednotlivým 
soustavám atd.

vzdělávání

526 Praha Je pár "okrajových" témat: problematika koordinátorů BOZP na stavbách (připravovaná 
změna), technologická zařízení,......; která (zatím) nejsou v hlavním proudu (Profesis proto 
např. neřeší "naše okrajové" problémy).

vzdělávání

527 Praha jsem koordinátor BOZP - přimlouvám se za více školení na vaší půdě , týkající se této 
problematiky

vzdělávání

528 Praha málo nabídek z oblasti inž. sítí vzdělávání

529 Praha Na Vaše školení jsem se chtěl několikrát přihlásit, ale byly vždy zaplněny. vzdělávání

530 Praha Navrhovala by jsem více školení na téma dopravní stavby vzdělávání

531 Praha Nedaří se mi včas přihlásit na vzdělávací programy, téměř vždy je obsazeno. vzdělávání

532 Praha Školení - poslední rok bývají hned obsazené, málo míst. vzdělávání

533 Praha Školení /CŽV/ jsou většinou v Praze, ne každému to vyhovuje, jsou potřeba častěji pořádat 
i v jiných lokalitách. Děkuji

vzdělávání

534 Praha Školení pořádaná na ČKAITu jsou obvykle totálně zaplněná ihned po jejich vypsání, tzn. je 
o ně značný zájem. Nedalo by se jich tedy pořádat více?
Za mě je naprosto skvělé posunutí začátku školení na 14:30 - jako matce malých dětí mi to 
daleko více vyhovuje :)

vzdělávání

535 Praha Umožnit - zavést stažení certifikátu o celoživotním vzdělávání přes zabezpečený portál vzdělávání

536 Praha uvítala bych více webinářů souvisejících se stavebním zákonem a projektování pozemních 
staveb. Tyto webináře jsou okamžitě plné a s malým dítětem je toto aktuálně pro mne 
jediná možnost zúčastnit se. Případně nějaký výstup hlavních bodů webináře, který by byl 
ke stažení či k elektronickému zaslání.

vzdělávání

537 Praha Uvítala bych, pokud by  bylo CD - Dopravní stavby - systém jakosti   i nadále předáváno 
AO .

vzdělávání

538 Praha V okamžiku, kdy obdržím nabídku na odborný seminář nebo přednášku, je již beznadějně 
obsazená.

vzdělávání

539 Praha V rámci CŽV je obtížné se dostat do termínů nabízených školení, kapacitně už počet 
zájemců o školení zřejmě dost převyšuje kapacity přednášek, bude to zřejmě hlavně 
problém oblasti Praha a Středočeský kraj.

vzdělávání

540 Praha Většina školení je během krátké chvíle obsazeno, nebylo by možné zvýšit kapacitu a nebo 
školení provést ve dvou termínech.

vzdělávání

541 Praha Více  možných míst na školeních ( např. Stavební zákon, Vodní zákon) v rámci ČKAIT vzdělávání

542 Praha Více CŽV s chytrými (nepolitickými) lidmi,poslouchání těchto přednášejících je jako oaza v 
poušti veřejných sdělovacích prosrředků.Nakonec plná posluchárna je toho důkazem.
Fakta,důkazy odborná diskuze je dnes vice než kdy jindy potřeba

vzdělávání

543 Praha Výborným krokem jsou webináře pod záštitou ČKAIT, ideálně pokud by bylo možné 
webináře ukládat pro možnost i pozdějšího přístupu.

vzdělávání

544 Praha za mě mám výtku pouze ke školením. letos jsem navštívil 3 všechny byly velmi slabé. 
vrchol všeho bylo 2 hodinové video s povodněmi na školení s tématem vady způsobené 
vodou v konstrukcích. nedozvěděl jsem se nic. naopak kvituji webináře, jelikož aspoň 
můžu v mezičase dělat svou práci a nestrávit čas na zbytečném školení a cestách.

vzdělávání


